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III. Kormányrendeletek

A Kormány 315/2017. (XI. 6.) Korm. rendelete
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 
217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017.  
(VII. 31.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „bejegyzés megújításához” szövegrész helyébe a  „névjegyzékbe vételhez és 

a bejegyzés megújításához” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében a  „vételének megújításához” szövegrész helyébe a  „történő bejegyzéséhez és 

a névjegyzékbe vétel megújításához” szöveg,
c) 4. § (4) bekezdésében a „névjegyzékbe vétel megújításakor” szövegrészek helyébe a „névjegyzékbe vételkor 

és a  névjegyzékbe történő bejegyzés megújításakor” szöveg, a „névjegyzékbe vétel megújítása” szövegrész 
helyébe a „névjegyzékbe vételi vagy a névjegyzékbe történő bejegyzés megújítása” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelete
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára 
vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá 
a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati 
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) 
MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak 
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, 
a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 
7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) 
MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (5)  bekezdés 4.  pontjában, a  földgázellátásról szóló 2008.  évi 
XL. törvény 133/A. § 2., 9. és 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013.  évi XXII.  törvény 12.  § 
i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a  teljesítés módjára vonatkozó 
követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak 
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön 
díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 
módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. 
(VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya]
„i) a  GET 127.  § s)  pontja alapján a  GET szerinti engedélyes társaságra, a  PB-gáz forgalmazóra, a  PB-gáz 
kiskereskedőre, a  mintaprojektet végző társaságra, valamint a  hazai termelésű földgázt termelőre, továbbá 
a GET 141/A. § (1) bekezdésében megjelölt volt közüzemi nagykereskedőre és a GET 141/J. §-a szerinti szerződött 
egyetemes szolgáltatóra,”
[terjed ki.]

2. §  Az R. 2. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatszolgáltató a (3) bekezdésben meghatározott adatlapot 
a tevékenységének megkezdését követő 8 napon belül köteles a Hivatal részére megküldeni.
(3b) A (3) bekezdésben meghatározott adatlap tartalmában bekövetkező változást az adatszolgáltató 8 napon belül 
köteles a Hivatal részére megküldeni.”

3. §  Az R. 6. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő k) és l) pontokkal egészül ki:
[A GET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az  alábbi adatlapok Hivatal részére történő 
megküldésével tesz eleget:]
„j) szervezett földgázpiaci engedélyes a 26. melléklet,
k) a  67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1.  mellékletében megnevezett volt közüzemi nagykereskedő a  22., 23. és 
a 33. melléklet,
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l) a  67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1.  mellékletében megnevezett szerződött egyetemes szolgáltató a  25. és 
34. melléklet”
[alapján.]

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) Az R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (7) Az R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (8) Az R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (9) Az R. 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 (10) Az R. 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
 (11) Az R. 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
 (12) Az R. 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
 (13) Az R. 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
 (14) Az R. 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
 (15) Az R. 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
 (16) Az R. 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
 (17) Az R. 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
 (18) Az R. 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
 (19) Az R. 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

5. §  Az R.
a) a 20. mellékletben foglalt 33. melléklettel és
b) a 21. mellékletben foglalt 34. melléklettel
egészül ki.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

1–21. mellékletek a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez*

* A MEKH rendelet 1–21. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_17_177_12MEKHr_1-21_mell.pdf fájlnév alatt található. 
A MEKH rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 28779-től 29312-ig oldalait képezik.
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 12/2017. (XI. 6.) NMHH rendelete
az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet 
módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 24.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés hatálya alá nem tartozó üzleti előfizetők esetében, a  felek egyező akarattal eltérhetnek 
az Eht. 127. § (4b), (4c) bekezdés, 128. § (2) bekezdés, 134. § (1), (2), (6), (10), (10b), (11), (13), (15) bekezdés, 135. §, 
140.  § (1), (2), (4)  bekezdés, továbbá e  rendelet 3.  § (9)  bekezdés, 7.  §, 11.  §, 17.  § (1)  bekezdés rendelkezéseitől, 
valamint a szolgáltató általános szerződési feltételeitől.”

2. § (1) Az R.12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  csatornasorrend szolgáltató általi megváltoztatása nem minősül az  előfizetői szerződés – műsorterjesztési 
szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételének megváltoztatása miatti – egyoldalú módosításának, így 
ebben az esetben az Eht. 132. § (2c) és (5) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak.”

 (2) Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek módosításáról – ide nem értve 
a szolgáltatási csomag összetételére és a szolgáltatás díjának emelésére vonatkozó módosítást – szóló, az Eht. 144. § 
(4)  bekezdés c)  pontjában foglalt értesítési kötelezettségének a  szolgáltató úgy is eleget tehet, hogy minden 
előfizetője számára díjmentesen elérhető információs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább összesen 
3 óra időtartamban a  8 és 22 óra közötti idősávban az  értesítést közzéteszi. A  díjmentesen elérhető információs 
csatornát a szolgáltató, az előfizetői tájékoztatás hatékonyabbá tétele érdekében jogosult a médiaszolgáltatásokról 
és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 74. § (1c) bekezdésében meghatározott audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat követő helyre tenni.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelete
az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus 
közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft.-t jelölöm ki.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2017. (XI. 6.) MvM rendelete
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 
módosításáról

A közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 198.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: azon büntetlen előéletű természetes személy, akit e rendeletben 
meghatározottak alapján a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium névjegyzékbe 
vett, rendelkezik az  e  rendelet szerinti felsőfokú végzettséggel, közbeszerzési gyakorlattal és – független 
szaktanácsadó esetében – felelősségbiztosítással, továbbá aki tevékenysége folyamatos gyakorlásához a  felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerinti képzésen (a továbbiakban: közbeszerzési szakmai képzés) igazoltan részt vett;”

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azon természetes személyek, akik e  rendelet hatálybalépését megelőzően e  rendeletben meghatározott 
közbeszerzési tevékenységet vagy közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, jogszabályban feljogosított szerv részére 
végzett folyamatba épített közbeszerzési-jogi ellenőrzésben, hirdetmények ellenőrzésében, hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárással kapcsolatos ellenőrzésben, minőségellenőrzési tevékenységben, utóellenőrzésben vagy 
utólagos ellenőrzésben érdemi tevékenységet végeztek, illetve a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál döntőbiztosi 
tevékenységet végeztek, az 1. melléklet szerinti dokumentum kitöltésével nyújthatják be a névjegyzékbe vétel iránti 
kérelmüket a közbeszerzésekért felelős miniszternek.”

 (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelmező a névjegyzékbe vétel iránti kérelméhez a következőket csatolja:)
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„e) a  képzés befejezését követően legfeljebb 30 napon belül a  képző szervezet által kiadott igazolást, amely 
bizonyítja, hogy a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzésére 
vonatkozó követelményeket teljesítette,”

 (3) A Rendelet 2. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez 15 továbbképzési tanulmányi pont 
szükséges.
(9) Ha adott időszakban nem kerül meghirdetésre kellő számú, létszámú és tanulmányi pontszámú képzés, 
a  közbeszerzésekért felelős miniszter közleményt tesz közzé arról, hogy a  kérelmezők meghatározott időszakban 
beadott névjegyzékbe vételi (megújítási) kérelem esetében átmenetileg mentesülnek a  (8)  bekezdés szerinti 
kötelező közbeszerzési szakmai képzésre vonatkozó igazolási kötelezettség alól.”

3. §  A Rendelet 4. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  kérelmező a  közbeszerzési tevékenységét a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál végzett döntőbiztosi 
tevékenység ellátásával kívánja igazolni, az  igazolásnak azt kell tartalmaznia, hogy a  kérelmező a  hivatkozott 
közbeszerzési tevékenységet legalább két évig folyamatosan végezte, illetve végzi, valamint tartalmaznia kell
a) azt, hogy ennek körében a kérelmező milyen típusú tevékenységet végzett, és
b) az igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége tudatában tett és aláírásával igazolt nyilatkozatát, amely szerint 
az igazolás kiállítója jogosult az igazolás kiadására.
(10) Ha a  kérelmező a  közbeszerzési tevékenységét hirdetmények ellenőrzésében vagy hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárással kapcsolatos ellenőrzésben szerzett tapasztalattal kívánja igazolni, az  igazolásnak azt kell 
tartalmaznia, hogy a  kérelmező a  hivatkozott közbeszerzési tevékenységet legalább három évig folyamatosan 
végezte, illetve végzi, valamint tartalmaznia kell
a) azt, hogy ennek körében a kérelmező milyen típusú tevékenységet végzett, és
b) az igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége tudatában tett és aláírásával igazolt nyilatkozatát, amely szerint 
az igazolás kiállítója jogosult az igazolás kiadására.”

4. § (1) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a  közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása 
során a  közbeszerzési szakértelmet biztosítja, a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás körébe eső 
feladatokat személyesen köteles ellátni. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az  eljárás során 
szorosan együttműködik az eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi vagy egyéb szakértelmet biztosító személyekkel, 
szervezetekkel, azok közbeszerzési tevékenységét segíti. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
a  közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi feladata vonatkozásában kizárólag a  közbeszerzési szakértelem 
biztosításáért felel. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nem felel a közbeszerzési eljárás során a nem 
közbeszerzési szakértelem körébe eső (így különösen az  eljárás tárgya szerinti, műszaki-szakmai, piacismereti, 
pénzügyi és jogi szakértelem körébe eső) közbeszerzési tevékenységek teljesítésének szakszerűségéért és 
megfelelőségéért. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az általa nyújtott szaktanácsadói tevékenység 
keretében ismerteti azon Kbt. és végrehajtási rendeletei által szabályozott követelményeket, amelyeket a  nem 
közbeszerzési szakértelem körébe eső személyeknek és szervezeteknek a  közbeszerzési tevékenységük során 
az általuk biztosított szakértelem körében be kell tartaniuk.”

 (2) A Rendelet 6. § (4)–(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és a  névjegyzékbe 
vétel során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel látja el a  közbeszerzési eljárás során keletkezett, 
a  (6)  bekezdésben meghatározott dokumentumokat. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó aláírásával 
igazolja a  közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét, továbbá az  eljárás alapjául szolgáló iratok 
személyes ellenőrzését, és felelősséget vállal az eljárás – kizárólag közbeszerzési szempontú – szakszerűségéért és 
a  közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért. Az  e  bekezdésben foglalt aláírást, illetve 
pecsétet elektronikus úton lefolytatott eljárás esetében helyettesíti a közbeszerzési eljárás lebonyolítására szolgáló 
elektronikus rendszerben elektronikusan rögzített jóváhagyás is.
(5) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – az eljárást megindító felhívás közzétételét vagy megküldését 
követő 48 órán belül – a  közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus adatbázisban köteles 
feltüntetni azt a közbeszerzési eljárást, amelynek lebonyolításában közreműködik.
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(6) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó aláírásával köteles ellátni
a) a  közbeszerzési eljárást megindító felhívást és – a  műszaki tervdokumentáció és az  árazatlan költségvetés 
kivételével – a közbeszerzési dokumentumokat,
b) – elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetében az  elektronikus rendszer által generált bontási 
jegyzőkönyv kivételével – a bontási jegyzőkönyvet, a bírálóbizottsági munkáról készült jegyzőkönyvet és
c) az összegezést, összegezéseket.”

5. §  A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  névjegyzékbe történő bejegyzés hatálya a  névjegyzékbe vételtől számított két évig tart. A  névjegyzékbe 
történő bejegyzés megújítható. A  névjegyzékbe történt bejegyzés megújítására a  11.  § (2)  bekezdésében foglalt 
eltéréssel a  névjegyzékbe vételre vonatkozó szabályok az  irányadóak azzal, hogy a  kérelmező közbeszerzési 
gyakorlatát – ha azt a 3. § (3) bekezdése szerint igazolja, akkor az ott meghatározott követelményektől eltérően – 
a  kérelem benyújtását megelőző három éven belül összesen legalább tizenöt közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítására vagy legalább huszonöt közbeszerzési eljárás tekintetében az  1.  § 3.  pontja szerinti közbeszerzési 
tevékenységre vagy ellenőrzési tevékenységre vonatkozó referenciával igazolhatja.”

6. §  A Rendelet 14. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, akik esetében a  névjegyzékbe történő bejegyzés 
hatálya a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 
módosításáról szóló 28/2017. (XI. 6.) MvM rendelet hatálybalépését követő tizennégy hónapon belül jár le, valamint 
azon személyek, akik névjegyzékbe vételüket a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről 
szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 28/2017. (XI. 6.) MvM rendelet hatálybalépését követő 
tizennégy hónapon belül kezdeményezik – a  2.  § (8)  bekezdésétől eltérően – a  szaktanácsadói névjegyzékbe 
vételhez, illetve annak megújításához 7 továbbképzési tanulmányi pont megszerzését kötelesek igazolni. Azon 
személyek, akik névjegyzékbe vételüket a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 28/2017. (XI. 6.) MvM rendelet hatálybalépését követő három 
hónapon belül kezdeményezik, átmenetileg mentesülnek a 2. § (8) bekezdés szerinti kötelező közbeszerzési szakmai 
képzésre vonatkozó igazolási kötelezettség alól.”

7. §  A Rendelet
a) 4. § (6) bekezdésében az „az előzetes regisztráció” szövegrész helyébe az „a névjegyzékbe történő bejegyzés” 

szöveg,
b) 1.  melléklet V.  pontjában a  „nyilatkozat a  kötelező szakmai” szövegrész helyébe az „igazolás a  kötelező 

szakmai” szöveg
lép.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 29/2017. (XI. 6.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 36. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)
„36. kötelező képzés: 
a) a  támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt képzés, amelyen az  ügyfél az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához 
kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott módon köteles részt venni, amely az ügyfél számára akkor tekintendő megszervezettnek, ha annak 
helyszínéről és kezdési időpontjáról a képzéseket koordináló Herman Ottó Intézettől vagy az általa megbízott Képző 
Szervezettől a képzés kezdési időpontját legalább nyolc nappal megelőzően tértivevényes értesítést kapott;
b) a  8/A.  § szerint szervezett képzések tekintetében az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
az  Új  Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódóan megvalósítandó, 
az Irányító Hatóság által megszervezett képzés.”

2. §  Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A.  § (1) Amennyiben az  ügyfélnek az  e  rendelet hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében képzési 
kötelezettsége keletkezett, de képzés megszervezése a  támogatás tekintetében irányadó jogszabály 
szerinti határidőben nem történt, vagy az  ügyfél ezen kötelezettségét nem teljesítette, de jogkövetkezmény 
megállapítására nem került sor, az ügyfél azt pótolni köteles.
(2) A megyei kormányhivatal az ügyfelet a kötelező képzés időpontjáról és helyszínéről írásban értesíti, legkésőbb 
a képzés időpontját 10 nappal megelőzően kapott tértivevényes értesítés útján. Amennyiben az ügyfél az értesítés 
alapján a kötelező képzésen nem vesz részt, a megyei kormányhivatal ismételt hivatalos értesítést küld a következő 
képzés megtartásáról, legkésőbb annak időpontját megelőzően 10 nappal.
(3) A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti intézkedések esetén, az 1. §-tól eltérően, a támogatás részletes feltételeit 
megállapító jogszabály kötelező képzési kötelezettség teljesítésére előírt időszakok tekintetében az azokban foglalt 
rendelkezések helyett e § szabályai alkalmazandóak.
(4) Az  ügyféllel szemben a  képzési kötelezettség elmulasztására vonatkozó, e  rendelet vagy a  támogatás 
tekintetében irányadó jogszabály szerinti jogkövetkezmény csak a  (2)  bekezdésben foglalt értesítésben megjelölt 
kötelező képzés elmulasztása esetén alkalmazandó.”

3. §  Az R. 2. számú mellékletében a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegrész helyébe a „megyei 
kormányhivatalok járási hivatalainak agrárkár-megállapító szervként eljáró illetékes járási hivatala” szöveg lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §  Hatályát veszti az R. 8. § (4)–(5) bekezdése.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter



29318 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 177. szám 

A belügyminiszter 28/2017. (XI. 6.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § 
(1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az e rendeletben meghatározottak szerint – a 7. §-ban foglaltak 
kivételével – természetbeni ellátást kell kiadni
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya,
b) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya,
d) a Terrorelhárítási Központhoz vezényelt hivatásos állomány,
e) a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz vezényelt, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemhez vezényelt, valamint a rendészeti szakgimnáziumokhoz vezényelt, tiszti vagy főtiszti 
rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állomány

részére.

2. § (1) Az  1.  § alapján – a  7.  §-ban foglalt kivételek figyelembevételével – természetbeni ellátásban részesülő tiszti vagy 
főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozók természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:
a) a férfi állomány esetében

aa) 17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve: 1 db,
ab) 17M társasági pantalló férfi, sötétkék: 1 db,
ac) 17M társasági nadrágszíj, fekete: 1 db,
ad) 17M társasági nyakkendő: 1 db,
ae) 12M e. r. szolgálati ing, hosszú ujjú, fehér: 1 db,
af ) 12M e. r. szolgálati ing, rövid ujjú, fehér: 1 db,
ag) 17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve: 1 db,
ah) Hímzett váll-lap, a rendvédelmi szervnek megfelelő színben: 1 pár,
ai) Névkitűző, fém: 1 db,

b) a női állomány esetében
ba) 17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve: 1 db,
bb) 17M társasági pantalló női, sötétkék: 1 db,
bc) 17M társasági szoknya, sötétkék: 1 db,
bd) 17M társasági nadrágszíj, fekete: 1 db,
be) 17M társasági nyakkendő: 1 db,
bf ) 12M e. r. szolgálati blúz, hosszú ujjú, fehér: 1 db,
bg) 12M e. r. szolgálati blúz, rövid ujjú, fehér: 1 db,
bh) 17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve: 1 db,
bi) Hímzett váll-lap, a rendvédelmi szervnek megfelelő színben: 1 pár,
bj) Névkitűző, fém: 1 db.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti igényjogosult részére, ha az  egységes társasági ruházat egyes cikkeinek megfelelő, 
korábban rendszeresített változattal már rendelkezik, és annak külső esztétikai megjelenése, minősége, mérete 
megfelelő, azokat természetbeni ellátásként nem kell kiadni, kivéve a  17M társasági nyakkendő megnevezésű 
terméket, amelyet minden esetben biztosítani kell.

 (3) A társasági ruházat már meglévő cikkeit és azok megfelelőségét legkésőbb a 2017. második féléves ruházati szemle 
alkalmával kell vizsgálni, amely során az  állományilletékes parancsnok meghatározza, hogy a  hivatásos állomány 
tagjának az  (1)  bekezdésben szereplő termékek közül mely termékeket kell természetben kiadni. Ha a  ruházati 
szemle e  rendelet hatálybalépését megelőzően megtartásra került, a  társasági ruházat megfelelőségét legkésőbb 
2017. november 24-ig egy kiegészítő vizsgálat alkalmával kell ellenőrizni.

 (4) A ruházati szemle vagy a kiegészítő vizsgálat megtartását megelőzően a hivatásos állomány tagját legalább szóban 
tájékoztatni kell arról, hogy az (1) bekezdésben megjelölt termékek közül a részére már kiadott termékeket be kell 
mutatni a ruházati szemle, kiegészítő vizsgálat során.
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 (5) A ruházati szemle, kiegészítő vizsgálat eredményeként a természetben kiadandó termékeket a ruházati nyilvántartó 
programban rögzíteni kell.

 (6) Ha a  természetbeni ellátás során az  igényjogosult részére kiadásra kerülő termékek összértéke az  éves ruházati 
ellátmány összegét meghaladja, a  fennmaradó részt a  8.  § figyelembevételével az  igényjogosult részére 
túlellátásként kell előjegyezni.

3. § (1) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyenruhás alapellátási normába sorolt 
tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a  (3),  
(5)–(7) bekezdésben, valamint a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a) az állomány tagjának választása szerint az alábbi, „A” összetételben

aa) Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék: 1 db,
ab) 12M e. r. szolgálati pulóver: 1 db,
ac) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék/fehér: 1 db,
ad) Szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék: 1 db,
ae) Szolgálati derékszíj, fekete: 1 db,
af ) Gyakorló póló, sötétkék: 2 db,
ag) Hímzett váll-lap, sötétkék: 1 pár,
ah) Karjelvény: 2 db,
ai) Sapkazsinór (arany, ezüst): 1 db,
aj) Szúrósgomb (arany, ezüst): 2 db
vagy

b) az állomány tagjának választása szerint az alábbi, „B” összetételben
ba) Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék: 1 db,
bb) 10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal: 1 db,
bc) 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal vagy 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári, felirattal: 1 db,
bd) 10M e. r. gyakorló nadrág vagy 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári: 1 db,
be) Gyakorló póló, sötétkék: 2 db,
bf ) Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék: 3 db,
bg) Karjelvény: 2 db,
bh) 12M e. r. taktikai öv készlet: 1 db.

 (2) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vegyes ruhás alapellátási normába sorolt 
tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a (4) és 
(5) bekezdésben, valamint a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a) az állomány tagjának választása szerint az alábbi, „C” összetételben

aa) Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék: 1 db,
ab) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék/fehér: 3 db,
ac) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló: 1 db,
ad) Szolgálati derékszíj, fekete: 1 db,
ae) Karjelvény: 1 db,
af ) Gyakorló póló, sötétkék: 1 db
vagy

b) az állomány tagjának választása szerint az alábbi, „D” összetételben
ba) Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék: 1 db,
bb) 10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal: 1 db,
bc) 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal vagy 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári, felirattal: 1 db,
bd) 10M e. r. gyakorló nadrág vagy 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári: 1 db,
be) Gyakorló póló, sötétkék: 2 db,
bf ) Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék: 3 db,
bg) Karjelvény: 2 db,
bh) 12M e. r. taktikai öv készlet: 1 db.

 (3) A  Készenléti Rendőrség egyenruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati 
állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a  7.  §-ban foglaltak kivételével – a  következő 
cikkekből áll:
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a) Hímzett szövetsapka (pilotka), bordó: 2 db,
b) KR ünnepi teniszing, fehér: 1 db,
c) KR köznapi teniszing, sötétkék: 1 db,
d) 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári: 1 pár,
e) Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék: 1 db.

 (4) A  Készenléti Rendőrség vegyes ruhás alapellátási normába sorolt, tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati 
állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a  7.  §-ban foglaltak kivételével – a  következő 
cikkekből áll:
a) Hímzett szövetsapka (pilotka), bordó: 1 db,
b) KR ünnepi teniszing, fehér: 2 db,
c) KR köznapi teniszing, sötétkék: 3 db,
d) 12M e. r. taktikai öv klt.: 1 db,
e) 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári: 2 db.

 (5) A  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság egyenruhás vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy 
zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a  (6) és (7)  bekezdésben, 
valamint a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék: 1 db,
b) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék: 1 db,
c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, fehér: 1 db,
d) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló: 1 db,
e) Szolgálati derékszíj, fekete: 1 db,
f ) Gyakorló póló, sötétkék: 1 db,
g) Karjelvény: 2 db.

 (6) A  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály egyenruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi 
vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a  7.  §-ban foglaltak 
kivételével – a következő cikkekből áll:
a) 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal vagy 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári, felirattal: 1 db,
b) 10M e. r. gyakorló nadrág vagy 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári: 1 db,
c) 14M e. r. gyakorló bakancs vagy 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári: 1 pár,
d) Karjelvény: 2 db.

 (7) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Őrzött Szállás és Objektumbiztonsági Szolgálat egyenruhás alapellátási normába 
sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása 
– a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a) 10M e. r. gyakorló nadrág vagy 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári: 1 db,
b) 14M e. r. gyakorló bakancs vagy 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári: 1 pár,
c) Gyakorló póló, sötétkék: 3 db.

 (8) A hivatásos állomány tagjának a ruházati szemlén írásban tett nyilatkozatában meghatározott választása szerinti
a) színben kell az (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában és a (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában vagylagosan 

megjelölt terméket természetben kiadni,
b) terméket kell az (1) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, a (2) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, 

a (6) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a (7) bekezdés a) és b) pontjában vagylagosan megjelölt termékek 
közül természetben kiadni.

 (9) Az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott termékösszetétel 
közül a  hivatásos állomány tagja által a  ruházati szemlén írásban tett nyilatkozatában meghatározott választása 
szerinti termékösszetételt kell természetben kiadni. A  termékösszetételben meghatározott termékek vegyítésére 
nincs lehetőség.

 (10) Ha a  ruházati szemle e  rendelet hatálybalépését megelőzően megtartásra került, a  (8) és (9) bekezdéstől eltérően 
a hivatásos állomány tagjának legkésőbb 2017. november 24-éig írásban kell nyilatkoznia a választásáról.

4. §  A büntetés-végrehajtási szervezet egyenruhás vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi 
vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a  7.  §-ban foglaltak 
kivételével – a következő cikkekből áll:
a) 12M e. r. szolgálati félcipő: 1 pár,
b) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér: 1 db,
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c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék: 1 db,
d) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék: 1 db,
e) Társasági/szolgálati nyakkendő, sötétkék: 1 db,
f ) Karjelvény: 3 db,
g) Hímzett váll-lap, lila: 2 pár.

5. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyenruhás vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy 
zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a  (2) és (3)  bekezdésben, 
valamint a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék: 1 db,
b) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék: 1 db,
c) 12M e. r. szolgálati pulóver: 1 db,
d) 12M e. r. szolgálati félcipő: 1 pár.

 (2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, tiszthelyettesi vagy zászlósi 
rendfokozati állománycsoportba tartozó, beavatkozó állományának természetbeni ellátása – a  7.  §-ban foglaltak 
kivételével – a következő cikkekből áll:
a) 12 M e. r. gyakorló nadrág, nyári: 1 db,
b) 12 M e. r. gyakorló zubbony, nyári: 1 db,
c) Gyakorló póló, sötétkék: 2 db,
d) Hímzett szövetsapka (pilotka) sötétkék: 1 db,
e) Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, piros: 2 db,
f ) Karjelvény: 2 db.

 (3) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv Központi Főügyeletén, valamint a  megyei és a  fővárosi főügyeleteken és 
műveletirányító ügyeleteken szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba 
tartozó állományának természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a) 10M e. r. gyakorló nadrág, könnyített: 1 db,
b) 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári: 1 db,
c) 10M e. r. gyakorló zubbony, könnyített: 1 db,
d) Gyakorló póló, sötétkék: 4 db.

6. § (1) A  Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati 
állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a  7.  §-ban foglaltak kivételével – a  következő 
cikkekből áll:
a) Gyakorló zubbony multicam/TEK: 1 db,
b) Gyakorló nadrág multicam/TEK: 1 db.

 (2) A  Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi 
rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a  7.  §-ban foglaltak kivételével – 
a következő cikkekből áll:
a) Gyakorló zubbony Urban digit/TEK: 1 db,
b) Gyakorló nadrág Urban digit/TEK: 1 db.

 (3) A  Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztályán szolgálatot 
teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása 
– a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a) Barett sapka: 1 db,
b) Polár pulóver fekete/TEK: 1 db.

 (4) A  Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Támogató Osztályán szolgálatot teljesítő 
hivatásos állomány tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni 
ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a) Téli sapka: 1 db,
b) Polár pulóver fekete/TEK: 1 db.

 (5) A  Terrorelhárítási Központ Operatív Technikai-Informatikai Igazgatóságán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy 
zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – 
a következő cikkekből áll:
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a) 5.11-es nadrág Stryke Pants: 1 db,
b) Póló galléros fehér, silver tan/TEK: 1 db.

7. §  Nem részesül természetbeni ellátásban
 1. a polgári ruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba 

tartozó állomány, a Terrorelhárítási Központ 6. §-ban felsorolt állományának kivételével,
 2. a szenior állomány,
 3. a tábornoki állomány,
 4. az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya,
 5. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya,
 6. a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
 7. a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati 

állománycsoportba tartozó állomány,
 8. a Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Objektumvédelmi Osztályának tiszthelyettesi vagy zászlósi 

rendfokozati állománycsoportba tartozó állománya,
 9. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság tiszthelyettesi vagy zászlósi 

rendfokozati állománycsoportba tartozó állománya,
10. a minisztériumokba vezényelt hivatásos állomány,
11. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 

XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. § (1) bekezdése szerint más szervhez vezényelt hivatásos állomány, 
valamint a Hszt. 67. §-a szerint az ügyészi szervezethez vezényelt hivatásos állomány,

12. a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalhoz vezényelt hivatásos állomány,
13. a Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati 

állománycsoportba tartozó állománya,
14. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba 

tartozó állomány, kivéve a Büntetés-végrehajtási Tanszéken szolgálatot teljesítő tanári, valamint a büntetés-
végrehajtási szakirányon tanulmányokat folytató hallgatói állományt,

15. a rendészeti szakgimnáziumhoz vezényelt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba 
tartozó állomány,

16. a tárgyévben 6 hónapot meghaladóan külszolgálaton szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
17. az, aki a tárgyévben megkezdi – legalább 6 hónap időtartamra tervezett – illetmény nélküli szabadságát,
18. a Hszt. 77. § (1) bekezdés b) vagy e)–k) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő állomány,
19. az, aki szülési szabadságon van, továbbá a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,
20. az, aki felmentési idejét tölti,
21. az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya a nyugdíjazására tekintettel 2018. december 31-éig megszűnik,
22. az, aki a szolgálati feladatait a kilétét leplező fedett nyomozóként hajtja végre.

8. §  A 2–6.  § szerinti természetbeni ellátás, valamint az  esetleges túlellátás fedezetére együttesen – annak együttes 
összegének mértékéig – a  jóváírt 2018.  évi ruházati utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 80%-a tartható 
vissza.

9. § (1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését 
az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni.

 (2) A megadott méretek pontosságáért az igényjogosult felelős.
 (3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért az állományilletékes parancsnok a felelős.
 (4) A  késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az  igénylő szervezeti egység 

állományilletékes parancsnokát terheli.
 (5) A hivatásos állomány természetbeni ellátásban érintett tagját legkésőbb az ellátás időpontjáig írásban tájékoztatni 

kell az egyenruházati cikkek áráról.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 11. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
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11. §  Hatályát veszti a  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának 2017.  évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról szóló 38/2016. 
(IX. 29.) BM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 29/2017. (XI. 6.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának 
ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, 
kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § 
(1)  bekezdés 3.  pont a) és c)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 10., 21. és 22.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 14/2016. (V. 10.)  
BM rendelet] 2. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10a. megengedett öltözet: azon egyenruházati termék és felszerelési cikk, melynek rendszeresítése megtörtént, de 
az igényjogosult ruházati ellátási normájába nem került be, vagy új termék fejlesztését követően kiváltással kikerült onnan;”

2. § (1) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  ruházati ellátási normában a  termék természetbeni kiadása helyett annak beszerzésére költségtérítés 
kerül biztosításra, az  igényjogosult az  (1)  bekezdésben meghatározottak mellett a  költségtérítésből beszerzett 
termékeket is viselheti. Ha a  terméket az  igényjogosult látható felületen viseli, a  termék külső megjelenésének 
a  ruházati ellátási normában meghatározott külső megjelenésnek meg kell felelnie. A  viselés során nem látható 
termék esetében a termék külső megjelenése nem kerül meghatározásra.”

 (2) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Más rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez történő áthelyezéskor az  igényjogosultat azon ékítményekkel 
és termékekkel, amelyek cseréje e  rendelkezésre tekintettel szükséges, a  15.  § (1)  bekezdés d)  pontjának 
alkalmazásával el kell látni.”

3. §  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Nemzeti Védelmi Szolgálat tekintetében a ruházati szakszolgálat feladatait az általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv látja el.”

4. §  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 8. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A végrehajtó szervezeti egység)
„f ) a ruházati nyilvántartó programban
fa) a  tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig rögzíti a  miniszter által a  ruházati utánpótlási ellátmány 
terhére az igényjogosult vonatkozásában természetben kiadni rendelt ruházati termékeket és felszerelési cikkeket, 
továbbá az  önálló szerv vezetője vagy az  állományilletékes parancsnok által az  állomány egésze vagy egyes 
állománycsoportok részére kiadni rendelt ruházati termékeket és felszerelési cikkeket,
fb) a  ruházati szemle végrehajtását követő 15 napon belül rögzíti a  ruházati szemlén meghatározott, 
az igényjogosult által pótlandó ruházati termékeket és felszerelési cikkeket, továbbá
fc) végrehajtja a számára előírt egyéb feladatokat,”
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5. §  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 9. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igényjogosult)
„e) köteles a ruházati nyilvántartó programban
ea) a ruházati méretállást és az abban bekövetkező változást haladéktalanul rögzíteni,
eb) a  tárgyévet megelőző év október 15. napjáig rögzíteni a  tárgyévi ruházati természetbeni ellátás 
cikkösszetételére vonatkozó igényeit, ha a  miniszter a  természetbeni ellátás cikkösszetételét nem, csak a  ruházati 
utánpótlási ellátmány terhére kiadandó természetbeni ellátás kötelező mértékét határozza meg,
ec) rögzíteni a ruházati utánpótlási ellátmány terhére saját döntésénél fogva beszerezni kívánt ruházati termékeket 
és felszerelési cikkeket,”

6. §  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 20. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az  igényjogosult szolgálati beosztásból történő felfüggesztésének megszüntetésére a  fegyelmi vagy 
büntetőeljárás jogerős befejezését megelőzően, a  szolgálati beosztásból történő felfüggesztés Hszt. 199.  § (1)–(3) 
bekezdésében meghatározott időtartamának leteltére tekintettel kerül sor, az igényjogosult
a) a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés megszüntetését követő időszakra a ruházati utánpótlási ellátmány 
részére ismételten jogosulttá válik,
b) részére a  visszatartott ruházati utánpótlási ellátmányt csak a  fegyelmi vagy büntetőeljárás jogerős befejezését 
követően, a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával lehet kiadni.”

7. § (1) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az az igényjogosult, aki a leadásra kötelezett ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel nem tud elszámolni, 
vagy a  ruházati termékek és felszerelési cikkek állapota szolgálati feladatellátásra alkalmatlan, ezek tárgyévi 
forintértékének 50%-át köteles visszafizetni. Ettől eltérően a (2) bekezdés szerinti igényjogosult a ruházati termékek 
és felszerelési cikkek tárgyévi forintértékének 100%-át köteles visszafizetni, ha a  leadásra kötelezett ruházati 
termékekkel és felszerelési cikkekkel nem tud elszámolni.”

 (2) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 23. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha az  igényjogosult részére a  hivatásos szolgálati jogviszony megszűnésének évére valamely ruházati 
termék és felszerelési cikk beszerzésére tekintettel túlellátást jegyeztek elő, a  leadásra kötelezett ruházati termék 
és felszerelési cikk vonatkozásában a  túlellátás visszafizetése helyett a  (7) bekezdés szerint kell eljárni. A  túlellátás 
visszafizetésének csak a leadásra nem kötelezett egyenruházati és polgári ruházati termékek beszerzésére fordított 
összeg esetében lehet helye.”

8. §  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha e  rendelet szerint a  hivatásos állomány tagja formaruházatban látja el szolgálati feladatait, őt 
formaruházattal kell ellátni. Egyebekben a formaruházattal való ellátásra a munkaruházattal való ellátás szabályait 
kell alkalmazni.”

9. §  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  hallgató hivatásos állományba történő kinevezésekor a  hallgatói jogviszony 
alatt részére kiadott ruházati termékek és felszerelési cikkek – ha a  ruházati termék és felszerelési cikk a hivatásos 
állomány tagjaként őt megillető ruházati ellátási normában szerepel – az  alapfelszerelésének részét képezik. 
A hivatásos állomány tagjaként őt megillető ruházati ellátási normában nem szereplő termékekkel az (1) bekezdés 
szerint kell elszámolnia.”

10. §  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet a következő 58. és 59. §-sal egészül ki:
„58.  § (1) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának 
ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a  különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, 
kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 
29/2017. (XI. 6.) BM rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 8. § (3) bekezdés f ) pont fa) és fb) alpontjában 
meghatározott adatokat a  végrehajtó szervezeti egység az  ott meghatározott határidő helyett a  2017. évben 
a Mód.r. hatálybalépését követő 15 napon belül köteles rögzíteni a ruházati nyilvántartó programban.
(2) Az  igényjogosult a  Mód.r.-rel megállapított 9.  § e)  pont ea)  alpontjában meghatározott adatokat  
a Mód.r. hatálybalépését követő 30 napon belül köteles rögzíteni a ruházati nyilvántartó programban.
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(3) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  2018. évben kiadandó társasági egyenruházat beszerzésének 
végrehajtásához szükséges méretállást a  ruházati szakszolgálat erre irányuló felhívására kell rögzíteni a  ruházati 
nyilvántartó programban.
59.  § Ha az  igényjogosult a  21.  § (1)  bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségét a  2017. évben  
2017. november 1. és 15. napja között teljesíti, vele szemben a  21.  § (7)  bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezmény nem alkalmazható.”

11. § (1) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

12. §  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet
a) 2.  § 9. és 17.  pontjában, 21. alcímének címében, valamint 39.  § (1)  bekezdésében a  „szakközépiskolák” 

szövegrész helyébe a „szakgimnáziumok” szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdésében a  „rendszeresített” szövegrész helyébe a  „rendszeresített, illetve megengedett 

öltözetként szabályozott” szöveg,
c) 12.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a  „gyakorlóruházatot és” szövegrész helyébe a  „gyakorló- és társasági 

ruházatot, valamint” szöveg,
d) 14.  § (3)  bekezdésében az „az ellátási jogosultság kezdetét követően egy alkalommal” szövegrész helyébe 

az „a webáruház használatának elrendeléséig évente egy alkalommal” szöveg,
e) 21. § (1) bekezdésében a „november 15.” szövegrész helyébe az „október 31.” szöveg,
f ) 31. § (1) bekezdésében az „átrendelés” szövegrész helyébe az „átrendelés, megbízás helyettesítésre” szöveg,
g) V. Fejezetének címében a „SZAKKÖZÉPISKOLÁK” szövegrész helyébe a „SZAKGIMNÁZIUMOK” szöveg,
h) 38. § (3) bekezdésében az „ellátmányra a” szövegrész helyébe az „ellátmányra – a 37. § (1) bekezdése szerinti 

személyek kivételével – a” szöveg,
i) 39. § (1) bekezdésében a „szakközépiskolai” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumi” szöveg,
j) 1. melléklet B:1 mezőjében az „(év/db)” szövegrész helyébe az „(év/db vagy év/pár)” szöveg
lép.

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelethez

 1. A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

5
Gyakorló 
póló, 
sötétkék

db 4 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*

”

 2.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat H:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(H)

(8) 1*****
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 3. A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 19a–19c sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

19a

17M társasági 
zubbony, 
sötétkék, 
szerelve*/17M 
társasági 
kosztümkabát, 
sötétkék, 
szerelve*

db 1 1 1 1

19b

17M társasági 
pantalló, férfi, 
sötétkék*/17M 
társasági 
pantalló, női, 
sötétkék*

db 1 1 1 1

19c
17M társasági 
szoknya, 
sötétkék*

db 1 1 1 1

”

 4.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat H:20 és H:21 mezője helyébe a következő 
mezők lépnek:

(H)

(20) 1*

(21) 1*

 5.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 28a sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

28a
kötött sapka, 
sötétkék *

db 1 1 1 1 1 1 1

”

 6.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 30a sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

30a

17M társasági 
tányérsapka, 
sötétkék, 
szerelve*/17M 
társasági női 
kalap, sötétkék, 
szerelve*

db 1 1 1 1

”
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 7.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 32a és 32b sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

32a
17M társasági 
nadrágszíj*

db 1 1 1 1 1 1

32b
17M társasági 
nyakkendő*

db 1 1 1 1 1 1

”

 8.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 36 sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

36

Szolgálati, 
csapadék ellen 
védő kabát, 
sötétkék

db 1**** 1**** 1**** 1*** 1*** 1 1

”

 9.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat H:42 mezője helyébe a következő mező lép:

(H)

(42) 1*

 10.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:43 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)

(43) 1

 11.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat H:45 mezője helyébe a következő mező lép:

(H)

(45) 2*

 12.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 52 sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

52
Lábbeli  
költség- 
térítés*****

db 1 1 1 1 1 1

”

 13.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Megjegyzés:
* Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a  felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a  ruházati 
normabesorolása megváltozik. Más igényjogosultak esetében a  normában előírt mennyiséget a  korábban 
rendszeresített hasonló termék – mindaddig, amíg megengedett öltözetként viselhető – kiváltja.
** A  termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre, összege 10 000 Ft. 
A  csapatszolgálati feladatokat ellátó állomány (csapatszolgálati századok, a  Mélységi Ellenőrzési és Közterületi 
Támogató Alosztály és a  Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály) részére további bruttó 8000 Ft 
egyszeri juttatást kell biztosítani alsóruházat-kiegészítési költségtérítés címen, a  plusz egy-egy darab téli ing, téli 
alsó beszerzésére. Az  alsóruházati költségtérítés és az  alsóruházat-kiegészítési költségtérítés elszámolási rendje 
megegyezik a  ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A  beszerzendő termékek színe sötétkék 
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vagy fekete. A  téli ing és a  téli alsó alkalmasságát a  funkciónak való megfelelés határozza meg. Az  alsóruházati 
költségtérítés csak a felszerelő állomány részére biztosítható.
*** A  polgári ruhás- és a  senior alapellátási normába sorolt állomány részére a  szolgálati feladatok függvényében 
az alegységkészletből kell biztosítani.
**** Ezen terméket az 1a. pont alapján 16M csapadék ellen védő kabáttal és 16M csapadék ellen védő nadrággal 
2017. évben ellátott állomány – ellátását követően – legkésőbb 2017. november 30-ig köteles leadni, valamint 
ezen terméket az 1a. pont alapján 16M csapadék ellen védő kabátra és 16M csapadék ellen védő nadrágra jogosult 
állomány részére alapellátásként és alapellátás-kiegészítésként nem kell kiadni.
***** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a  felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a  ruházati 
normabesorolása megváltozik. A  tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi 
állomány a  lábbeli költségtérítésre nem jogosult, ők a  ruházati ellátási norma 8. sora szerint kiadott 12M e. r. 
szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A  női állomány részére, valamint a  tiszti, főtiszti vagy tábornoki 
rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére a  termék természetbeni biztosítása helyett vagy 
mellett (a ruházati ellátási normától függően) lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. 
szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A  lábbeli költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a  ruházati 
utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete 
színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a  velúr, nubuk vagy 
lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem 
megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.”

 14.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv – ide nem értve a  Készenléti Rendőrséget – 
egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának – a  bűnügyi, az  igazgatásrendészeti és a  kommunikációs 
szolgálati ágnál, az ügyeleti és a védelmi igazgatási szolgálatnál, az ellenőrzési, a gazdasági és a humánigazgatási 
szakszolgálatnál szolgálatot teljesítő állomány, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság és a Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóság állománya kivételével – ruházati ellátási normájának az alábbi termékek is részét képezik:

A B C D E

1 termék megnevezése menny. egység

csökkentett

alapellátási norma

CS

egyenruhás 

alapellátási norma

E1

egyenruhás 

alapellátási norma

E2

2
16M csapadék ellen védő 
kabát*

db 1 1 1

3
16M csapadék ellen védő 
nadrág*

db 1 1 1

”

 15.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 5a sorral egészül ki:

(A)  (B)

„

5a Szolgálati téli sapka, fekete –
”

 16.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 16 sorral egészül ki:

(A)  (B)

„

16 Nyakkendőtű –
”
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 17.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 6a sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

„

6a
Gyakorló póló, 
sötétkék*

db 1 1 1 1

”

 18.  A  14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2.  melléklet 7.  pontjában foglalt táblázat 7 és 8 sora helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

„

7
KR köznapi 
teniszing, 
sötétkék

db 4* 4* 4* 4* 4* 4*

8
KR ünnepi 
teniszing, fehér

db 2 2 2* 2* 2* 2*

”

 19.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(13)
12M e. r. szolgálati 
félcipő*****

 20.  A  14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2.  melléklet 7.  pontjában foglalt táblázat E:13–G:13 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(E) (F) (G)

(13) 1 1 1

 21.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 15a–15c sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

„

15a

17M társasági 
zubbony, 
sötétkék, 
szerelve*/ 
17M társasági
kosztümkabát, 
sötétkék, 
szerelve*

db 1 1 1

15b

17M társasági 
pantalló, férfi, 
sötétkék*/
17M társasági 
pantalló, női, 
sötétkék*

db 1 1 1

15c
17M társasági 
szoknya, 
sötétkék*

db 1 1 1

”



29330 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 177. szám 

 22.  A  14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2.  melléklet 7.  pontjában foglalt táblázat E:16–G:16 és E:17–G:17 mezője helyébe 
a következő mezők lépnek:

(E) (F) (G)

(16) 1* 1* 1*

(17) 1* 1* 1*

 23.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 24a sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

„

24a
Kötött sapka, 
bordó *

db 1 1 1 1

”

 24.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 25a sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

„

25a

17M társasági 
tányérsapka, 
sötétkék, 
szerelve*/17M 
társasági női 
kalap, sötétkék, 
szerelve*

db 1 1 1

”

 25.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 27a sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

„

27a
17M társasági 
nadrágszíj*

db 1 1 1

”

 26.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 28 sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

„

28
17M társasági 
nyakkendő*

db 1 1 1 1 1

”

 27.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 31 sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

„

31

Szolgálati, 
csapadék ellen 
védő kabát, 
sötétkék 

db 1**** 1****   1*** 1 1

”
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 28.  A  14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2.  melléklet 7.  pontjában foglalt táblázat E:37–G:37 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(E) (F) (G)

(37) 1* 1* 1*

 29.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 40 sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

„

40
Hímzett váll-lap, 
sötétkék

pár 2* 2* 2* 2* 2* 2*

”

 30.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 47 sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

„

47
Lábbeli  
költség- 
térítés*****

db 1 1 1 1 1

”

 31.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Megjegyzés:
* Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a  felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a  ruházati 
normabesorolása megváltozik. A  normában előírt mennyiséget a  korábban rendszeresített hasonló termék  
– mindaddig, amíg megengedett öltözetként viselhető – kiváltja.
** A  termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre, összege 10 000 Ft. 
A  csapatszolgálati feladatokat ellátó állomány (Rendészeti Igazgatóság, Határrendészeti Igazgatóság, Különleges 
Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály, Különleges Szolgálatok 
Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Szállító Osztálya) részére további bruttó 8000 Ft egyszeri juttatást kell biztosítani 
alsóruházat-kiegészítési költségtérítés címen a plusz egy-egy darab téli ing, téli alsó beszerzésére. Az alsóruházati 
költségtérítés és az  alsóruházat-kiegészítési költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a  ruházati utánpótlási 
ellátmány elszámolási rendjével. A  beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A  téli ing és a  téli alsó 
alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítés csak a felszerelő állomány 
részére biztosítható.
*** A  polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány részére a  szolgálati feladatok függvényében 
az alegységkészletből kell biztosítani.
**** Ezen terméket a  7a.  pont alapján 16M csapadék ellen védő kabáttal és 16M csapadék ellen védő nadrággal 
2017. évben ellátott állomány – ellátását követően – legkésőbb 2017. november 30-ig köteles leadni, valamint 
ezen terméket a 7a. pont alapján 16M csapadék ellen védő kabátra és 16M csapadék ellen védő nadrágra jogosult 
állomány részére alapellátásként és alapellátás-kiegészítésként nem kell kiadni.
***** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a  felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a  ruházati 
normabesorolása megváltozik. A  tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi 
állomány a  lábbeli költségtérítésre nem jogosult, ők a  ruházati ellátási norma 13. sora szerint kiadott 12M e. r. 
szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A  női állomány részére, valamint tiszti, főtiszti vagy tábornoki 
rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére a  termék természetbeni biztosítása helyett vagy 
mellett (a ruházati ellátási normától függően) lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. 
szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A  lábbeli költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a  ruházati 
utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete 
színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a  velúr, nubuk vagy 
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lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem 
megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.”

 32.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklete a következő 7a. ponttal egészül ki:
„7a. A  Készenléti Rendőrség egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának – a  bűnügyi, 
az  igazgatásrendészeti és a  kommunikációs szolgálati ágnál, az  ügyeleti és a  védelmi igazgatási szolgálatnál, 
az  ellenőrzési, a  gazdasági és a  humánigazgatási szakszolgálatnál szolgálatot teljesítő állomány kivételével – 
ruházati ellátási normájának az alábbi termékek is részét képezik:

A B C D

1 termék megnevezése menny. egység
csökkentett

alapellátási norma

egyenruhás 

alapellátási norma

2
16M csapadék ellen védő 
kabát*

db 1 1

3
16M csapadék ellen védő 
nadrág*

db 1 1

”

 33.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet
a) 1.  pontjában foglalt táblázat B:22 és B:23 mezőjében, valamint 7.  pontjában foglalt táblázat B:18 és B:19 

mezőjében a „világoskék, szerelve” szövegrész helyébe a „világoskék” szöveg,
b) 1. pontjában foglalt táblázat B:24 mezőjében, valamint 7. pontjában foglalt táblázat B:20 mezőjében a „fehér, 

szerelve” szövegrész helyébe a „fehér” szöveg,
c) 2. pontjában a „taktikai övvel” szövegrész helyébe a „taktikai öv készlettel” szöveg,
d) 4.  pont 4.1.  alpontjában foglalt táblázat A:6 mezőjében, 4.2.  pontjában foglalt táblázat A:7 mezőjében, 

valamint 5.  pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a „teniszing” szövegrész helyébe a „teniszing, fehér” 
szöveg,

e) 5. pontjában foglalt táblázat A:7 mezőjében a „nyári” szövegrész helyébe a „nyári, felirattal” szöveg,
f ) 5. pontjában foglalt táblázat A:13 mezőjében a „Derékszíj” szövegrész helyébe a „Szolgálati derékszíj” szöveg
lép.

 34.  Hatályát veszti a 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat B:17, C:17, K:17 és L:17 mezője,
b) 1. pontjában foglalt táblázat 25. sora,
c) 1. pontjában foglalt táblázat G:28–J:28 mezője,
d) 1. pontjában foglalt táblázat K:33 és L:33 mezője,
e) 4. pont 4.5. alpontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében a „*” szövegrész,
f ) 4. pont 4.5. alpont a) alpontja,
g) 7. pontjában foglalt táblázat 21. sora.
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2. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelethez

 1.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10 sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A) (B) (C) (D) (E)

„

10 2. szolgálati ruházat 12M e. r. szolgálati félcipő pár 1 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1***
”

 2.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 31a–31e sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

„

31a

3a. társasági/ünnepi 
ruházat

17M társasági zubbony, 
sötétkék, szerelve*/17M 
társasági kosztümkabát, 
sötétkék, szerelve*

db 1 1 1 1 1 1 1

31b
17M társasági pantalló, férfi, 
sötétkék*/17M társasági 
pantalló, női, sötétkék*

db 1 1 1 1 1 1 1

31c
17M társasági szoknya, 
sötétkék*

db 1 1 1 1 1 1 1

31d
12M e. r. szolgálati ing/blúz, 
rövid ujjú, fehér*

db 1 1 1 1 1 1 1

31e
12M e. r. szolgálati ing/blúz, 
hosszú ujjú, fehér*

db 1 1 1 1 1 1 1

”

 3.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 51a–51d sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

„

51a

17M társasági tányérsapka, 
sötétkék, szerelve*/ 
17M társasági női kalap, 
sötétkék, szerelve*

db 1 1 1 1 1 1 1

51b 17M társasági nadrágszíj* db 1 1 1 1 1 1 1

51c 17M társasági nyakkendő* db 1 1 1 1 1 1 1

51d Névkitűző, fém* db 1 1 1 1 1 1 1
”

 4.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 54a sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

„

54a Hímzett váll-lap, sötétkék* db 1 1 1 1 1 1 1

”
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 5.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 59 sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

„

59 7. Költségtérítés Lábbeli-költségtérítés*** db 1 1 1 1 1 1 1

”

 6.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Megjegyzés:
* Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a  felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a  ruházati 
normabesorolása megváltozik. Más igényjogosultak esetében a  normában előírt mennyiséget a  korábban 
rendszeresített hasonló termék – mindaddig, amíg megengedett öltözetként viselhető – kiváltja.
** A Személyvédelmi Igazgatóság lakásbiztosítási feladatokat ellátó állományának kivételével.
*** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a  felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a  ruházati 
normabesorolása megváltozik. A  tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfiállomány 
a  lábbeli-költségtérítésre nem jogosult, ők a  ruházati ellátási norma 10. sora szerint kiadott 12M e. r. szolgálati 
félcipőt használják társasági cipőként. A  női állomány részére, valamint tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati 
állománycsoportba tartozó férfiállomány részére a  termék természetbeni biztosítása helyett vagy mellett  
(a ruházati ellátási normától függően) lábbeli-költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati 
félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli-költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási 
ellátmány elszámolási rendjével. A  beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, 
díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú bőrlábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, 
férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő 
a velúr, nubuk vagy lakk cipő.”

 7.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 2. pont 2.7. alpontjában foglalt táblázat A:3 mezője helyébe a következő 
mező lép:

(A)

(3)
Póló, galléros fehér, silver tan/
TEK

3. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelethez

 1.  A  14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 12–14 sora helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

12

12M e. r. 
szolgálati  
ing/blúz, rövid 
ujjú, világoskék

db   2 2 1 1 1 1 1 1

13

12M e. r. 
szolgálati  
ing/blúz, hosszú 
ujjú, világoskék

db   2 2 1 1 1 1 1 1

14
12M e. r. 
szolgálati 
pulóver

db   2
2

1 1
1 1

1 1

”
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 2.  A  14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 18–21 sora helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

18

3. társasági/
ünnepi 
ruházat

17M társasági 
zubbony,
sötétkék, 
szerelve

db 1 1 1 1

19

17M társasági 
kosztümkabát,
sötétkék, 
szerelve

db 1 1 1 1

20

17M társasági 
pantalló, férfi, 
sötétkék/17M 
társasági 
pantalló, női, 
sötétkék

db 1 1 1 1 1 1 1 1

21
17M társasági 
szoknya, 
sötétkék

db 1 1 1 1

”

 3.  A  14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 33 és 34 sora helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

33

Tányérsapka, 
sötétkék, 
szerelve, 
szolgálati 
öltözethez

db   1 1 1 1 1 1

34

17M társasági 
tányérsapka, 
sötétkék, 
szerelve

db 1 1 1 1

”

 4.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:35 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(35) 17M társasági nadrágszíj

 5.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 34a sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

34a

17M társasági 
női kalap, 
sötétkék, 
szerelve

db 1 1 1 1

”
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 6.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 40 sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

40
17M társasági 
nyakkendő

db 1 1 1 1 1 1 1 1

”

 7.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 46 sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

46
Szolgálati 
zokni**

pár 4 4 4 4 4 4 4 4 4

”

 8.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 59 sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

„

59
Lábbeli  
költség- 
térítés***

db 1 1 1 1 1 1 1 1

”

 9.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Megjegyzés:
* Kizárólag a  raktári készlet erejéig a  14M e. r. gyakorló bakancs helyett 10M e. r. gyakorló bakancs is kiadható, 
illetve a normában szereplő társasági/szolgálati nyakkendő, sötétkék megnevezésű termék mellett 1 db szolgálati 
nyakkendő, sötétkék (szövet) megnevezésű termék is kiadandó.
** A  termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. Összege  
10 000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a  ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. Az  alsóruházati 
költségtérítést csak a  felszerelő állomány részére kell biztosítani. A  zokni esetében a  beszerzendő termékek színe 
sötétkék vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg.
*** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a  felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a  ruházati 
normabesorolása megváltozik. A  tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfiállomány 
a  lábbeli-költségtérítésre nem jogosult, ők a  ruházati ellátási norma 9. sora szerint kiadott 12M e. r. szolgálati 
félcipőt használják társasági cipőként. A női állomány részére, valamint a tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati 
állománycsoportba tartozó férfiállomány részére a  termék természetbeni biztosítása helyett vagy mellett (a 
ruházati ellátási normától függően) lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a  12M e. r. szolgálati 
félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli-költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási 
ellátmány elszámolási rendjével. A  beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, 
díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú bőrlábbeli, nem megfelelő a  velúr-, nubuk- vagy 
lakkcipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem 
megfelelő a velúr-, nubuk- vagy lakkcipő.”
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 10.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 12–19 sorral egészül ki:

(A) (B)

„

12 Társasági kalap, sötétkék, szerelve –

13 Társasági férfi félcipő/női cipő, fekete –

14 Kistársasági zubbony/kosztümkabát szürke, szerelve –

15 Kistársasági pantalló, férfi/szoknya, női, fekete –

16 Kistársasági felöltő, fekete –

17 Kistársasági tányérsapka/kalap, sötétkék, szerelve –

18 Selyem nyakkendő, fekete –

19 Nyaksál, fekete –
”

 11.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat E:1, G:1, valamint K:1 mezőjében a „norma” szövegrész helyébe a „norma (női)” 

szöveg,
b) 1. pontjában foglalt táblázat F:1, H:1, valamint L:1 mezőjében a „norma” szövegrész helyébe a „norma (férfi)” 

szöveg,
c) 1. pontjában foglalt táblázat I:1 mezőjében a „norma” szövegrész helyébe a „norma (vezetői, női)” szöveg,
d) 1. pontjában foglalt táblázat J:1 mezőjében a „norma” szövegrész helyébe a „norma (vezetői, férfi)” szöveg,
e) 1.  pontjában foglalt táblázat B:32 mezőjében a  „szerelve” szövegrész helyébe a  „szerelve, tűzzománcos 

jelvénnyel” szöveg,
f ) 1. pontjában foglalt táblázat B:39 mezőjében a „Társasági/szolgálati” szövegrész helyébe a „Szolgálati” szöveg
lép.

 12.  Hatályát veszti a 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat 22. sora,
b) 1. pontjában foglalt táblázat 28. sora,
c) 1. pontjában foglalt táblázat 30. sora,
d) 1. pontjában foglalt táblázat 43. sora,
e) 1. pontjában foglalt táblázat 47. sora,
f ) 2. pontjában foglalt táblázat 8. sora,
g) 3. pontjában az „ , a rendszeresítést követően” szövegrész.
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4. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelethez

 1.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat G:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(G)

(9) 1****

 2.  A  14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 17–19 sora helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

„

17

3. társasági/
ünnepi ruházat

17M társasági 
zubbony, 
sötétkék, 
szerelve/17M 
társasági 
kosztümkabát, 
sötétkék, 
szerelve

db 1 1 1 1 1

18

17M társasági 
pantalló, férfi, 
sötétkék/17M 
társasági 
pantalló, női, 
sötétkék

db 1 1 1 1 1

19
17M társasági 
szoknya, 
sötétkék

db 1 1

”

 3.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 21 sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

„

21

Tábornoki 
társasági 
pantalló, férfi/
női, sötétkék

db 2 1

”

 4.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 21a sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

„

21a

Tábornoki 
társasági 
női szoknya, 
sötétkék

db 1

”
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 5.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 32 sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

„

32

17M társasági 
tányérsapka, 
sötétkék, 
szerelve/17M 
társasági női 
kalap, sötétkék, 
szerelve

db 1 1 1 1 1

”

 6.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 37a sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

„

37a
17M társasági 
nyakkendő, 
sötétkék

db 1 1 1 1 1 1 1

”

 7.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 42 sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

„

42
Hímzett 
névkitűző

db 3 3 3 3 3 3 3 3

”

 8.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 43a sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

„

43a

Szolgálati, 
csapadék ellen 
védő kabát, 
sötétkék

db 1 1 1 1 1 1 1

”

 9.  A  14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 45 és 46 sora helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

„

45

5. ékítmények Hímzett 
tépőzáras 
rendfokozati 
jelzés, piros

db 3 3 3 3 3 3 3 3

46
Hímzett váll-lap, 
piros

pár   3 3 1 3 3 2 2

”
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 10.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 48 sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

„

48 Karjelvény db 3 3 3 3 3 3 3 3
”

 11.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 51 sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

„

51
Lábbeli- 
költség- 
térítés****

db 1 1 1 1 1 1 1

”

 12.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Megjegyzés:
* A tűzoltási, mentési tevékenységet végző, beavatkozó állomány részére adható ki.
** Az ellátást csak a tiszti és a főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány részére kell biztosítani.
*** A  termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. Összege 3000 Ft, 
elszámolási rendje megegyezik a  ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A  zokni esetében 
a  beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A  téli ing és a  téli alsó alkalmasságát a  funkciónak való 
megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítés csak a felszerelő állomány részére biztosítható.
**** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a  felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a  ruházati 
normabesorolása megváltozik. A  tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi 
állomány a  lábbeli költségtérítésre nem jogosult, ők a  ruházati ellátási norma 9. sora szerint kiadott 12M e. r. 
szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A  női állomány részére, valamint a  tiszti, főtiszti vagy tábornoki 
rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére a  termék természetbeni biztosítása helyett vagy 
mellett (a ruházati ellátási normától függően) lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. 
szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A  lábbeli költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a  ruházati 
utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete 
színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a  velúr, nubuk vagy 
lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem 
megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.”

 13.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 13 sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A) (B)

„

13 Társasági pantalló, férfi, sötétkék –
”

 14.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 14–19 sorral egészül ki:

(A) (B)

„

14 Társasági pantalló, női, sötétkék –

15 Társasági szoknya, sötétkék –

16 Társasági zubbony, sötétkék, szerelve –

17 Társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve –

18 Kistársasági tányérsapka/kalap, sötétkék, szerelve –

19 Nyakkendőtű (katasztrófavédelmi) –
”
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 15.  A  14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat B:35 mezőjében a „Társasági” szövegrész 
helyébe a „17M társasági” szöveg lép.

 16.  Hatályát veszti a 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat G:22, G:23, G:35, valamint E:43–I:43 mezőjében a „**” szövegrész,
b) 1. pontjában foglalt táblázat 29. sora,
c) 1. pontjában foglalt táblázat 47. sora,
d) 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora,
e) 2. pontjában foglalt táblázat A:10 mezőjében a „*” szövegrész,
f ) 2. pont a) alpontja.

5. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelethez

 1.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 6. melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. A  Nemzeti Védelmi Szolgálathoz vezényelt hivatásos állomány főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettes 
rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjának ruházati normabesorolása minden esetben polgári ruhás 
alapellátási norma, amely norma polgári ruhapénzt, valamint társasági egyenruházatot tartalmaz, az alábbi ruházati 
ellátási normával:

A B C

termék megnevezése menny. egység mennyiség

1 12M e. r. szolgálati félcipő* pár 1

2
17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve / 17M társasági kosztümkabát, 
sötétkék, szerelve

db 1

3
17M társasági pantalló, férfi, sötétkék / 17M társasági pantalló, női, 
sötétkék

db 1

4 17M társasági szoknya, sötétkék db 1

5 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, fehér db 1

6 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér db 1

7
17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve / 17M társasági női kalap, 
sötétkék, szerelve

db 1

8 17M társasági nadrágszíj db 1

9 17M társasági nyakkendő db 1

10 Névkitűző, fém db 1

11 Hímzett váll-lap, sötétkék db 1

12 Lábbeli költségtérítés* db 1

a) Megjegyzés:
* Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a  felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a  ruházati 
normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány 
részére a  társasági cipőként történő használatra 12M e. r. szolgálati félcipőt kell kiadni. A  termék természetbeni 
biztosítása helyett a női állomány részére, valamint a tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba 
tartozó férfi állomány részére a  termék természetbeni biztosítása helyett lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, 
amelynek összege a  12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A  lábbeli költségtérítés elszámolási 
rendje megegyezik a  ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A  beszerzendő termékre vonatkozó 
paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, 
nem megfelelő a  velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus 
fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.”

 2.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 6. melléklet 3. pontjában a „formaruhában” szövegrész helyébe a „formaruházatban” 
szöveg lép.
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 3.  Hatályát veszti a  14/2016. (V. 10.) BM rendelet 6.  melléklet 2.  pontjában az  „és a  Nemzeti Védelmi Szolgálat” 
szövegrész.

6. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelethez

 1.  A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 7. melléklet
a) 1. pontját megelőző bevezető szövegében a „szakközépiskolákra” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumokra” 

szöveg,
b) 1., 2. és 4. pontjában a „szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumok” szöveg,
c) 2. pontjában a „láthatósági átvetőt” szövegrész helyébe a „láthatósági mellényt” szöveg,
d) 4. pontjában foglalt táblázat B:2–B:11 mezőjében a „–” szövegrész helyébe a „2018. március 31.” szöveg
lép.

A földművelésügyi miniszter 55/2017. (XI. 6.) FM rendelete
az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 4., 6–12. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló  
117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

1. §  Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 117/2014. (X. 10.) FVM rendelet] a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 4.  § (2)  bekezdést az  55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. §  A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 4.  § (2)  bekezdésében a  „75 millió Ft” szövegrész helyébe a  „150 millió Ft” 
szöveg lép.

2. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól 
szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

3. §  A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. 
(V.  8.) FVM rendelet 7/A.  § (5)  bekezdésében a „meghatározott összeg huszonöt százaléka” szövegrész helyébe 
a „meghatározott összeg harminc százaléka” szöveg lép.
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3. A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása

4. §  A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. 
(VIII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet] 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A támogatásra való jogosultság vizsgálatának nem képezi részét a támogatási kérelem – jövedéki törvény 82. § 
(3) bekezdés a)–c) pontja szerinti – benyújtásának időpontja.”

5. §  A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) E rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére és új kérelem benyújtására 
jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban ténylegesen 
felhasznált gázolaj vonatkozásában a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti éves vagy negyedik 
negyedéves adóbevallási nyomtatvány részeként 2017. január 20-át megelőzően nyújtott be támogatási kérelmet, 
amelyre vonatkozóan a  Kincstár érdemi vizsgálat nélküli jogerős elutasító döntést hozott azzal az  indokolással, 
hogy a  támogatási kérelem a  benyújtási időszakon kívül került benyújtásra. A  mezőgazdasági termelőnek az  új 
kérelemben nyilatkoznia kell az 5. § (3) bekezdésében foglaltakról és arról, hogy a támogatást az érdemi vizsgálat 
nélkül jogerősen elutasított támogatási kérelmében megjelölt termőföldterület- és számlaadatok alapján kéri 
meghatározni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénylésekor és elbírálásakor – az 1. § d) pont, a 4. § (4) bekezdése és az 5. § 
(1) bekezdése alkalmazásának kivételével – az e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatáshoz kapcsolódó, 4.  melléklet szerinti adattartalmú kérelem nyomtatványát 
a  Kincstár 2017. december 5-éig megküldi az  érintett mezőgazdasági termelő részére, amelyet a  mezőgazdasági 
termelőnek a kézhezvételtől számított tíz napon belül kell kitöltve papír alapon visszaküldenie a Kincstár részére.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem benyújtására az  a  mezőgazdasági termelő jogosult, aki a  (3)  bekezdésben 
meghatározott kérelem nyomtatvány visszaküldésének az  időpontjában megfelel a  3.  § c)  pontjában foglalt 
feltételeknek.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás összegének euróra történő átszámításakor a  kérelem Kincstárhoz történő 
benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal 
meghatározott EUR/HUF deviza középárfolyamot kell alkalmazni.”

6. §  A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelettel megállapított 5.  § (2)  bekezdést először a  2017. január 1. és 2017. december 31. közötti 
időszakban ténylegesen felhasznált gázolaj kapcsán benyújtott támogatási kérelmek elbírálása során kell 
alkalmazni.”

7. §  A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

8. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
56/2013. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet] a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9.  § (3)  bekezdést az  55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

9. §  Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2017.” szövegrész helyébe a „2018.” szöveg lép.
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5. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló 
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 
módosítása

10. §  A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a  törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági 
csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a  továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.) 
VM rendelet] a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 4.  § (1)  bekezdést az  55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

11. §  A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „40 millió” szövegrész helyébe a „72 millió” szöveg lép.

6. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet módosítása

12. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
7/2014. (II. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 7/2014. (II. 6.) VM rendelet] a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9.  § (3)  bekezdést az 55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

13. §  A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2017.” szövegrész helyébe a „2018.” szöveg lép.

7. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

14. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II.  19.) 
FM rendelet [a  továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 13.  § (6) és (6a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(6) A  2016. támogatási évben a  13.  § (1a)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben, a  13.  § (2)  bekezdésében és 
az  1.  mellékletben felsorolt, illetve magyartarka fajtájú szarvasmarhát is tartalmazó tenyészetekben tartott állatok 
után a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a támogatási évet megelőző 
év április 1. és a támogatási év március 31. közötti időszakra vonatkozó tejértékesítési jelentéseket a Kincstár által 
rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstár részére benyújtsa. A havi tejértékesítési 
jelentés benyújtási határideje a  tárgyhót követő hónap 15. napja, az  összesített tejértékesítési jelentés benyújtási 
határideje a támogatási évet követő év május 15. napja.
(6a) A  (6) bekezdés szerinti, a  tejértékesítési jelentés benyújtására vonatkozó támogatási feltétel teljesítésére nem 
kötelezett mezőgazdasági termelő esetében a  13.  § (1a)  bekezdés a)  pontja szerinti támogatási feltételt a  2016. 
támogatási év vonatkozásában teljesítettnek kell tekinteni.”

 (2) A 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. §-a a következő (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8b) A  (8a)  bekezdésben rögzített hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesítő mezőgazdasági termelő 
részére a 2016. évi támogatási kérelmek tekintetében a Kincstár – ötnapos határidő tűzése mellett – a tejértékesítési 
jelentések hiánytalan benyújtására szólítja fel a mezőgazdasági termelőt.”

15. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 14.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességére vonatkozó adatokat a hatósági 
állatorvos vagy a  járási főállatorvos igazolja. A  mentességnek már a  támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell 
állnia. Ha a  támogatási kérelem benyújtásakor a  mentesség nem áll fenn, a  mezőgazdasági termelő a  támogatási 
kérelem alapján vis maior kérelem benyújtásával együtt sem jogosult támogatásra.
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(1a) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességére vonatkozó adatokat a tenyészet 
szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
a  mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a  Kincstár megkeresésére, a  megkereséstől számított hatvan 
napon belül megküldi a Kincstár részére.”

16. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  támogatási összeg kifizetéséről – a  13.  § (8a) és (8b)  bekezdése szerinti esetek kivételével – a  Kincstár 
a tárgyévet követő év június 30-áig döntést hoz.”

17. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet a következő 31/F. §-sal egészül ki:
„31/F.  § (1) Az  egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 13.  § (6), (6a) és 
(8b)  bekezdést, valamint 17.  § (3)  bekezdést a  2016.  évi támogatási kérelmek alapján indult, az  55/2017. (XI. 6.) 
FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) Az  egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. 
(XI.  6.) FM rendelettel megállapított 14.  § (1) és (1a)  bekezdést a  2018. támogatási évben indult támogatási 
eljárásokban kell alkalmazni.”

8. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

18. §  A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességére vonatkozó adatokat a tenyészet 
szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
a  mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a  Kincstár megkeresésére, a  megkereséstől számított hatvan 
napon belül megküldi a Kincstár részére.”

19. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességére vonatkozó adatokat a tenyészet 
szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
a  mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a  Kincstár megkeresésére, a  megkereséstől számított 
hatvan napon belül megküldi a Kincstár részére.
(6) Ha mezőgazdasági termelő a (3) bekezdés c) pontja szerint kistermelőként kívánja igénybe venni a támogatást, 
akkor a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 
2. melléklete szerinti igazolás másolatát a támogatási kérelemhez mellékelni kell.”

20. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. §-a a következő (6b) és (6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) Ha a  mezőgazdasági termelő a  tárgyévben nem teljesíti a  15.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, illetve a  20.  § 
(1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott hozam mennyiséget, akkor erről legkésőbb tárgyév november 30-áig 
köteles a  Kincstár részére elektronikusan nyilatkozatot tenni, amelyben – ha a  mezőgazdasági termelő részére 
még nem került kézbesítésre a  Kincstár mezőgazdasági termelőt érintő helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról szóló 
értesítése – a mezőgazdasági termelő a  tárgyévi, (1) bekezdés a), illetve g) pontja szerinti támogatásra vonatkozó 
kérelmét, a  809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével, 
visszavonhatja.
(6c) A  (6b)  bekezdés szerinti nyilatkozat megtételének elmulasztását a  támogatás jogosultsági feltétele nem 
teljesítésének kell tekinteni.”

 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A 15. § (2) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, a 18. § (1) bekezdés b) pontjában, a 20. § 
(1)  bekezdés d)  pontjában és a  20.  § (2)  bekezdésében meghatározott dokumentumokat támogatásigénylés 
esetén a  mezőgazdasági termelőnek a  dokumentum kiállításától számított öt évig meg kell őriznie, és a  helyszíni 
ellenőrzéskor azokat a Kincstár részére be kell mutatnia.”
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21. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti dokumentumok másolatát a  mezőgazdasági termelő köteles a  betakarítást követő két 
héten belül, de legkésőbb tárgyév november 30-áig a  Kincstár részére – papír alapon vagy elektronikus úton  – 
megküldeni. A  (2)  bekezdés szerinti dokumentumok benyújtásának elmulasztása esetén a  Kincstár – ötnapos 
határidő tűzése mellett – felszólítja a mezőgazdasági termelőt azok hiánytalan benyújtására”

22. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)
„c) torma- és spárga dugvány termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett 
teljes terület vonatkozásában a  3.  mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális dugvány felhasználásáról 
nyilatkozik, a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjain rögzíti.”

23. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az  a  mezőgazdasági termelő jogosult, aki 
vagy amely)
„d) mezei borsó termesztése esetén a  termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes 
terület vonatkozásában a  6.  mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyag 
felhasználásáról nyilatkozik, a felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapján rögzíti.”

 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti dokumentumok másolatát a  mezőgazdasági termelő köteles a  betakarítást követő 
két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 15-éig a  Kincstár részére megküldeni. A  (2)  bekezdés szerinti 
dokumentumok benyújtásának elmulasztása esetén a  Kincstár – ötnapos határidő tűzése mellett – felszólítja 
a mezőgazdasági termelőt azok hiánytalan benyújtására.”

24. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 22/H. §-sal egészül ki:
„22/H.  § (1) Az  egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 15.  § (3)  bekezdést és 
20. § (3) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel megállapított 11. § (4) bekezdést, 13. § (5) és (6) bekezdést, 14. § (6b), (6c) és 
(14) bekezdést, 17. § (1) bekezdés c) pontot, valamint 20. § (1) bekezdés d) pontot a 2018. évben indult támogatási 
eljárásokban kell alkalmazni.”

25. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

26. §  Hatályát veszti a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 15. § (3) bekezdése és 20. § (3) bekezdése.

9. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása

27. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
35/2015. (VI. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet] a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9.  § (3)  bekezdést az 55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

28. §  A 35/2015. (VI. 30.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2017.” szövegrész helyébe a „2018.” szöveg lép.

10. A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 
módosítása

29. §  A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet [a  továbbiakban: 
51/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. tagállami keret: a 2016/2073/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott összeg;”
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30. §  Az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 6. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2016-ös pénzügyi 
évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2016. november 23-i 2016/2073/EU bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

11. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet módosítása

31. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
30/2016. (IV. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet] a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9.  § (3)  bekezdést az 55/2017. 
(XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

32. §  A 35/2015. (VI. 30.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2017. április 30-ig” szövegrész helyébe a „2018. május 31-ig” 
szöveg lép.

12. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 
támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

33. §  Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 
szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet] a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § Az  egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 3.  § (1)  bekezdést és 
2. mellékletet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

34. §  A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 3.  § (1)  bekezdésében az  „1251,6 millió forint” szövegrész helyébe 
az „1400 millió forint” szöveg lép.

35. §  A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű 
támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

36. §  A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. 
(XI. 29.) FM rendelet [a  továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 6.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  Kincstár – az  állattartó és a  vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély 
összegű támogatási keretének figyelembevételével, az  adott támogatási időszakra vonatkozó összes jogos 
támogatási igény ismeretében – döntést hoz, és a  támogatást a  forrás rendelkezésre állása esetén a  döntés 
kibocsátását követő tizenöt napon belül folyósítja a  támogatásban részesülő állattartó részére. Ha a  támogatási 
időszakonként összegzett tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a 3. § (2) bekezdés szerinti keretösszeget, 
akkor ezen keretösszegből tárgyévben még rendelkezésre álló forrást a  tárgyév október 1-jétől október 31-éig 
terjedő időszakban benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell 
felosztani.”

37. §  A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „300 millió forint” szövegrész helyébe a „450 millió forint” 
szöveg lép.
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14. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló 
piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet módosítása

38. §  A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési 
intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet (a  továbbiakban: 8/2017. (III. 2.) FM rendelet) 1. és 
2. melléklete helyébe a 4. és 5. melléklet lép.

39. §  A 8/2017. (III. 2.) FM rendelet 5. §-ában a „2019” szövegrész helyébe a „2020” szöveg lép.

15. Záró rendelkezés

40. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 26. § 2018. április 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelethez
„4. melléklet a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelethez

A kérelem adattartalma

 1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név;
1.2. ügyfél-azonosító.

 2. Az 5. § (3) bekezdés és az 5/A. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok.
 3. Keltezés és a kérelmező (cégszerű) aláírása.”
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2. melléklet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelethez
„8. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

1

2 3

4

5 6

7

8

9 10

11 12

13 14

Dátum: Aláírás

MVH által kiadott ügyfél-azonosító:Cégforma:

Cím (helység, irányítószám közterület neve, száma):                      

Kamarai regisztrációs száma: Engedély száma:

E-mail cím:

Talajtani szakértő/talajvédelmi szakirányító neve, címe és telefonszáma:

E-mail cím:Telefonszám:         

Növényvédelmi szakirányítójának neve, címe és telefonszáma:

Név:   

Telefonszám:

Cím (helység, irányítószám közterület neve, száma):                      

Név:       

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ  
__________     év  

FŐLAP - A  GAZDÁLKODÓ ADATAI  

Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól) 

Szakértő és szakirányító adatai (amennyiben alkalmaz a gazdálkodó szakembert)  
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AKG támogatásba vont terület  
(ha)

ÖKO támogatásba vont terület  
(ha)

Lap sorszáma:

A B C D
Adott évi kifizetési kérelem szerint

szántó - egyéb

szőlő

gyümölcs

Gazdaság teljes területe 
hasznosítási irányonként (ha)

Terület hasznosítás 
megnevezése

szántó - zöldségnövények

szántó - ipari 
zöldségnövények

szántó - szemes fehérje 
takarmánynövények

szántó - szálas fehérje 
takarmánynövények

Termeléshez kötött támogatásba 
vont terület (ha)

kaszáló

legelő

nádas

erdő

GN-01   Földhasznosítási összesítő adatlap    __ __ __ __  évben  
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I. II. III.
l
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 -  - 
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Lap sorszáma:
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kijuttatott hatóanyagok 
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a Szervestrágya - 

kijuttatott hatóanyagok 
kg/ha

N P2O5

jia

Natura 
2000

1. Változás

2. Változás
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kó
dj

a

2016. év

ÖKO

Sorszáma: Földhasználat joga: Mérési jegyzőkönyvének sorszáma:

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítási alapadatai

E
Kötelezettségek 

H
Jogosultságok

A DB C

Település Helyrajzi számok MePAR blokkazonosítók Terület (ha)

Kitöltése a  folyamatos műveleti naplók - GN-07 és GN-11, valamint a GN-12 alapján   

AKG/ÖKO - SZÁNTÓ - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület - 
ALAPADATOK  GN-02 
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I.   Sorszáma: II. III.

 -  - 

 -  - 

 -  - 

n o

1

2

3

4

5

6

A

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítási alapadatai

Lap sorszáma:

Kötelezettségek 
Natura 
2000

Nitrát- 
érzékeny AKG ÖKO

Helyrajzi számok MePAR blokkazonosítók Terület 
(ha)

G H

N
at

ur
a 

20
00

TH
ÉT

/K
A

T

V
is

 m
ai

or

Jogosultságok

Földhasználat joga:
B C

h

utolsó kaszálás 
kezdete                   

(hónap-nap)

első kaszálás 
kezdete 

(hónap-nap)

e id

Év

c f

Település

kaszálások 
száma

második kaszálás 
kezdete                   

(hónap-nap)

Tábla-
sorszám 

(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

Terület 
(ha) GN-08 

lap 
sorszáma

l m

legeltetés 
módja

a

Hasz-
nosítási 

kód

b

Kaszálásos hasznosítás esetén

pj

kaszálás 
időpontja 
(hónap-

nap)

hozama 
(tonna/ ha/év)

Mérési jegyzőkönyv sorszáma:

Legeltetéses hasznosítás esetén

hozama 
(tonna/ 
ha/év)

2. Változás

g

2016. év

1. Változás

E FD

k

Kitöltése  a folyamatos műveleti naplók - GN-07 és a GN-08- alapján  

GN-03 AKG/ÖKO - GYEP - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület - 
ALAPADATOK 
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I. II. III.

 -  - 
 -  - 
 -  - 

1
2
3
4
5
6

Terméshozam (t/ha)

k

tényterv

j

Te
rm

el
és

he
z 

kö
tö

tt 
tá

m
og

at
ás

q

Település

J

Növényfaj

Nitrát- 
érzékeny

Helyrajzi számok MePAR blokkazonosítók Terület (ha)

telepítéskorSor- és tőtáv Művelési mód

e

H I

Lap sorszáma:

ba

1. Változás

M

Terület nagysága (ha)

c ig h

L
Hasznosí-tási 

kód

K

Fajta

2016. év

2. Változás
RN

Földhasználatának joga: Mérési jegyzőkönyv sorszáma:
Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítási alapadatai

Sorszáma: 
DC EA B F G

Állománysűrűség (tő/ha) Telepítés évejelenlegi

JogosultságokKötelezettségek 

QP

AKG kód ÖKONatura 
2000 12% lejtő

O

on

Iz
el

tlá
bú

 b
úv

óh
el

y 
m

2/
ha

M
ad

ár
od

úk
 sz

ám
a 

db
/h

a

ml

TH
ÉT

/K
A

T

P2O5

d

K2O

Év

Táblasorszám 
(adott évi 

kifizetési kérelem 
szerint)

N

Hasznosí-
tási kód

K2O N

Műtrágya / egyéb 
engedélyköteles 

anyagok -  
kijuttatott 

hatóanyagok kg/ha

f

P2O5

Szervestrágya - 
kijuttatott  

hatóanyagok kg/ha
Terület (ha)

Sz
ex

fe
ro

m
on

cs
ap

dá
k 

sz
ám

a 
db

/h
a

V
is

 m
ai

or
 

p

AKG/ÖKO - ÜLTETVÉNY - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület 
- ALAPADATOK GN-04 

Kitöltése  a folyamatos műveleti naplók - GN-07 és a GN-11 valamint a GN-12 alapján  
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I. II. III.

 -    - 

 -  -  

 -  -   

1

2

3

4

5

6

C D

Nitrátérzékeny Natura 
2000 AKG kód

2016. év

Kezelési 
terv száma

Aratott terület 
nagysága (ha) kezdete  

(hónap-nap)
vége       

(hónap- nap) módja
Tarló mérete 

(cm)
Hozam (termelői 

nádkéve/ha)

j

Vis maior

1. Változás

A B

d e

Sorszáma: 
Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítási alapadatai

G

hb

2. Változás

f g

E

Nádaratás
ia c

Év

Táblasorszám 
(adott évi 

kifizetési kérelem 
szerint)

JogosultságokKötelezettségek
HF

Földhasználat joga:

Település Helyrajzi számok MePAR blokkazonosítók Terület (ha)

Lap sorszáma:

Mérési jegyzőkönyv sorszáma:

AKG - NÁDAS - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület - 
ALAPADATOK GN-05 

Kitöltése a folyamatos műveleti napló - GN-07 alapján  
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H
ag

yo
m

án
yo

s

1 _ _

2 _ _

3 _ _

4 _ _

5 _ _

6 _ _

7 _ _

8 _ _

9 _ _

10 _ _

11 _ _

12 _ _

13 _ _

14 _ _

Lap sorszáma:

A OM

K
A

T

N
at

ur
a 

20
00

Te
rm

el
és

he
z 

kö
tö

tt 
tá

m
og

at
ás

Vis maior

NLJ K

Jogosultságok

El
ső

 n
öv

én
y/

Fő
nö

vé
ny

D

N
at

ur
a 

20
00

ni
trá

té
rz

ék
en

y

12
%

 le
jtőtárgy- 

évben
előző 
évben

IF G HB C E

Tábla sorszáma 
(kifizetési 

kérelem szerint)

MePAR blokkazonosító Település hrsz

Másodvetés

Hasznosítás kódja

Ö
ko

ló
gi

ai
 

je
le

nt
ős

ég
ű

Terület 
nagysága 

(ha)

Kötelezettségek 

Táblaösszesítő nem AKG/ÖKO-s területekről -   _ _ _ _    évben GN-06 



29356 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 177. szám
 

I. II.

Lap sorszáma:

H
Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület sorszáma: Tábla sorszáma (adott évi kifizetési kérelem szerint):

I KJ

M
eg

je
gy

zé
s

Tájékoztatás köteles 
események

megnevezése bejelentés 
időpontja

A művelet 
által érintett 

terület 
nagysága       

( ha )vége
fajlagos 

mennyiség 1 ha-
ra vonatkozóan

mértékegység/he
ktár

A B D E F G

So
rs

zá
m

C

A művelet megnevezése 
anyag / termék
megnevezése

Művelethez kapcsolódó adatok, kijuttatott anyag, betakarított 
termék(ek), melléktermék(ek)

Az elvégzett művelet            
 időpontja (év-hónap-

nap)

kezdete

Folyamatos műveleti napló-táblánként   GN-07 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lap sorszáma:

ÁE 
szám

A B G J

Legeltetett 
napok 
száma

Tábla-
sorszám 
adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint

Legeltetett 
terület 

nagysága 
(ha)

állatfaj  
(GN-15 A oszlop 

szerint)

korcsoport 
(GN-15 B oszlop 

szerint)

Tematikus 
előíráscsoport 
megnevezése

Legeltetés 
kezdete

(év-hónap-
nap)

C
Legeltetett állatok adatai

Legeltetés
módja

D E F H I

darab-
szám

Legeltetési napló GN-08 
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Lap sorszáma:

DA B

Sor-
szám

Megfigyelés 
időpontja (év-

hónap-nap)

Tábla-
sorszám 

(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

C E G

Károsító(k)

F

hasznosí-
tási kód

fejlődési 
állapota

fertőzés 
mértéke

Megfigyelés 
módja/ eszközefejlettségi 

állapota

Termesztett növény 

Növényvédelmi felelős 
aláírása

K

megnevezése

H I J

Agrotechnikai  
/növényvédelmi

intézkedés sorszáma 
(GN-07, GN-10)

Növényvédelmi megfigyelések GN-09 
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Lap sorszáma:

L

Növényvédelmi 
felelős  

/kivitelező 
aláírása

NM

Élelmezés-
egészségügyi 
várakozási idő 

(nap)

A B

Sor-
szám

A kezelést 
megalapozó 
megfigyelés 
bejegyzés 
(GN - 09) 

száma

Kezelt 
kultúra 

C

A kezelés 
időpontja 

(év-
hónap
-nap)

A kezelt tábla 
sorszáma 
(adott évi 
kifizetesi 
kérelem 
szerint)

JED F G I

mérték-
egysége 

(kg/ha, l/ha, 
g/m2, g/fm)

mennyi-
sége

A kezelt  
terület 

nagysága
(ha)

kereskedelmi 
megnevezés  
/hatóanyag

A permetlé

mennyi-
sége

A használt növényvédő szer

mérték-
egysége 

(l/ha, 
l/m2)

KH

Munkaegész-
ségügyi 

várakozási 
idő (nap)

Nyilvántartás a növényvédő szeres kezelésekről GN-10 
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I. II. III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lap sorszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízkivétel

N P2O5 K2O

Megjegyzés 

 

Tábla-
sorszám 

(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

Kijuttatott anyag (készítmény)

hatóanyag 
megnevezése

mennyiség 
(m3)üzemóra

Hatóanyag - 
tartalom kg/ha

Öntözött 
terület 

nagysága    
(ha)

 

M I JH F L K

Vízkivétel helye: Vízkivételi engedély száma: Öntözés módja:

A C E

Öntözés     
kezdete - vége

(év-hónap-
nap)

Öntözött 
kultúra 

B GD

kereskedelmi 
megnevezés

mennyisége 1 
hektárra

mértékegysége 1 
hektárra

 

 

Öntözési nyilvántartás  GN-11 
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B

Lap sorszáma:

A LK OM

P2O5 K2ON

Kijuttatott  hatóanyag 
mennyiség (kg/ha)

N
Tr

ág
yá

zo
tt 

te
rü

le
t  

   
  

na
gy

sá
ga

 (h
a)

I J

Tá
bl

as
or

sz
ám

 a
do

tt 
év

i 
ki

fiz
et

és
i k

ér
el

em
 sz

er
in

t Kijuttatott 
istállótrágya

kó
dj

a

1 
he

kt
ár

ra
 m

eg
ad

ot
t 

m
en

ny
is

ég
e 

m
ér

té
ke

gy
sé

gg
el

HE F GC

Kijuttatott műtrágya 

1 
he

kt
ár

ra
 m

eg
ad

ot
t 

m
en

ny
is

ég
e 

m
ér

té
ke

gy
sé

gg
el

m
eg

ne
ve

zé
se

Te
rm

es
zt

et
t n

öv
én

y 
ha

sz
no

sí
tá

si
 k

ód
ja

D

Tr
ág

yá
zá

s i
dő

po
nt

ja
   

 
(h

ón
ap

, n
ap

)

Kijuttatott egyéb 
engedélyköteles anyagok

1 
he

kt
ár

ra
 m

eg
ad

ot
t 

m
en

ny
is

ég
e 

m
ér

té
ke

gy
sé

gg
el

m
eg

ne
ve

zé
se

Tr
ág

yá
zá

st
 k

öv
et

ő 
ve

té
s  

 
id

őp
on

tja
 (h

ón
ap

-n
ap

)

B
ed

ol
go

zá
s i

dő
po

nt
ja

   
(h

ón
ap

-n
ap

)

Trágyázási napló  _ _ _ _   évben GN-12 
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I.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A B C H I J KD E F G

átadott
Trágyatároló 

jele
Tároló 

kapacitása 

Tárolás 
módja 

(59/2008. 
FVM rend. 

alapján)

Szerves-
trágya típus 

kódja 
(59/2008. 

FVM rend. 
alapján)

Trágya 
megneve-

zése 
(istálló,  

vagy 
hígtrágya)

Mérték-
egység

(tonna vagy 
m3)

Trágya

Lap sorszáma:

záró

L
Telep megnevezése: KTJ szám:

vásárolt kijuttatottelőző évi 
maradvány keletkezett

GN-13 Szervestrágya mérleg   _ _ _ _   évben 
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I. II. III.

IV.

V.

Lap sorszáma:

állományváltozás havi bontásban
E FD IG H KJ L

almos: mélyalmos: hígtrágyás:

legeltetéses karám/kifutós: egyéb:

Korcsoport 
megnevezése:

júlápr máj jún aug okt novszept dec
A B C

márcjan febr
Állományváltozás okai:

Induló, illetve hó eleji állatlétszám1

Faj megnevezése:

Tenyészet kódja                     
(TIR-ben): VI. Tartásmód:  

Fajta 
megnevezése:

Éves átlagos 
állatlétszám:

Hóvégi záró állatlétszám

8

9

10

átminősítés /selejtezés

csökkenés összesen

értékesítés (saját fogyasztás is)

növekedés összesen

elhullás / kényszervágás

4

5

6

nö
ve

ke
dé

s
cs

ök
ke

né
s7

szaporulat

vétel

2

3

átminősítés

Állatállomány-változási nyilvántartás   _ _ _ _  évben GN-14 
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1 12

2 13

3 14

4 15

5 16

6 17

7 18

8 19

9 20

10 21

11 22

Szarvasmarha

Sertés

Baromfi

Juh

Kecske

Hízómarha (6-12 hónap)

Borjú (0 -6 hónap)

Ló Lovak (600 kg)

Koca (10 malaccal, 9 kg-ig)

Egyéb

(anyakecske 50 kg + szaporulat)

(anyakecske 80 kg + szaporulat)

Anyanyúl + szaporulatNyúl

(anyajuh 70 kg + szaporulat)

Állatfaj

B AB 

Kategóriák

C

Állatfaj Kategóriák
Éves átlaglétszám

darabszám  
(db)

állategység 
(ÁE)

  Pulyka

  Tojótyúk

 Brojlercsirke

Lap sorszáma:

Éves átlaglétszám

C

darabszám  
(db)

állategység 
(ÁE)

Liba

(anyajuh 50 kg + szaporulat)

A

Üsző (6 - 12 hónap)

Üsző (12 - 24 hónap) 

Hízómarha (12-24 hónap)

Kacsa

 Utónevelt malac (8-35 kg-ig)

Hízó sertés, tenyészkan

Tejelő tehén (650kg) 

Hízómarha / anyatehén  / tenyészbika 
(24 hó felett)

Állatállomány összesítő   _ _ _ _  évben GN-15 
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Lap sorszáma:

G JIA C

Minták 
darabszáma

Talajvizsgálat típusa

Szűkített Bővített

Mintavétel 2.

vizsgálati 
jegyzőkönyv 

száma

mintavétel 
időpontja 

(év-hónap-nap)

Mintavétel 1.
Kötelezettségvállalással 

érintett egybefüggő 
terület

sorszáma

Mintavétel 
mélysége mintavétel 

időpontja 
(év-hónap-nap)

vizsgálati 
jegyzőkönyv 

száma

HB

nagysága (ha)

D E F

GN-16 Talajvizsgálati adatok nyilvántartása 
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Lap sorszáma:

Változás előtt Változás után

Változás 
típusa 

(másodvetés/ 
táblaváltozás)

Változás előtt
tá

bl
a 

so
rs

zá
m

a 
ki

fiz
et

és
i 

ké
re

le
m

 sz
er

in
t

ha
sz

no
sí

tá
si

 k
ód

ha
sz

no
sí

tá
si

 k
ód

A B C D E F A B

 év

tá
bl

a 
so

rs
zá

m
a 

ki
fiz

et
és

i 
ké

re
le

m
 sz

er
in

t

ha
sz

no
sí

tá
si

 k
ód

 év  év

tá
bl

a 
so

rs
zá

m
a 

ki
fiz

et
és

i 
ké

re
le

m
 sz

er
in

t

 év

CG

Változás 
típusa 

(másodvetés/ 
táblaváltozás)

G

tá
bl

a 
so

rs
zá

m
a 

ki
fiz

et
és

i 
ké

re
le

m
 sz

er
in

t

ha
sz

no
sí

tá
si

 k
ód

F
Változás után

D E

Táblaváltozás, illetve a másodvetés követésének adatlapja  GN-17 
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B C D

Táblasorszám 
(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

Tábla területe 
(ha)

Vis major 
által érintett 
terület (ha)

Lap sorszáma:

Oszlop jelzése 
vagy sor száma Vis maior ok megnevezése / Megjegyzés

A E F G H I

Sorszám
Időpont      

 (év-hónap-
nap)

GN 
adatlap 
száma

GN 
adatlap 

lapszáma

Vis maior/Megjegyzések  GN-18 
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E F G H I J K L M N O P

V
et

és
 v

ag
y 

te
le

pí
té

s v
ag

y 
fe

lü
lv

et
és

   
id

ej
e 

(é
v,

 
hó

na
p,

 n
ap

)*

Fe
lh

as
zn

ál
t s

za
po

rít
óa

ny
ag

 m
en

ny
is

ég
e 

   

Fe
lh

as
zn

ál
t s

za
po

rít
óa

ny
ag

 m
ér

té
ke

gy
sé

ge
   

   
   

   
(d

ar
ab

/h
a,

 k
g/

ha
)

Fe
lh

as
zn

ál
t s

za
po

rít
óa

ny
ag

 fa
jtá

ja
 (v

et
őm

ag
,

pa
lá

nt
a,

 h
ag

ym
a,

 h
ag

ym
ag

er
ez

d,
du

gv
án

y,
 g

um
ó)

B
et

ak
ar

ítá
s v

ag
y 

ta
la

jb
af

or
ga
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9

10
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12
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14

* Megjegyzés :előző évi telepítés vagy felülvetés esetén  elegendő az évet megadni, tárgyévi telepítés vagy felülvetés esetén a hónap és nap megadása szükséges.

Lap sorszáma:

Ökológiai jelentőségű másodvetés esetén
Te

rü
le

t (
ha

)

H
as

zn
os

ítá
si

kó
d

Szemes fehérjenövények és rizs esetén

tárgy- 
évben

előző 
évben

Tábla 
sorszáma 
kifizetési 
kérelem 
szerint

Szálas fehérjenövények és nitrogénmegkötő növények  
esetén

A B C D Q

Vis maior/ megjegyzés

Szálas fehérjenövények esetén
Nitrogénmeg-
kötő növény-
kultúra esetén 

Ökológiai jelentőségű 
másodvetés esetén

Ipari zöldségnövények, ipari olajnövények, 
zöldségnövények esetén

Termeléshez kötött támogatások igénybevételéhez , a nitrogénmegkötő növényekhez  és az ökológiai 
jelentőségű másodvetéshez kapcsolódó nyilvántartás -   _ _ _ _    évben GN-19 

”
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3. melléklet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelethez
„2. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A 2016. tárgyévre vonatkozó támogatási keret nagysága

A B

1. Baromfi megnevezés-csoport Támogatási keret (millió Ft)

2. étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk 1096

3. tenyészliba  85

4. tenyészkacsa  87

5. tenyészpulyka  132

6. Összesen 1400
”

4. melléklet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelethez
„1. melléklet a 8/2017. (III. 2.) FM rendelethez

Piaci jelentés – feldolgozók, termelők, kereskedők

1. lap

Feldolgozó, tejtermelő vagy kereskedő neve:  ............................................................................................................................................
Feldolgozó, tejtermelő vagy kereskedő TT azonosítója:  ................................................  (amennyiben Tej Terméktanács tag)
Év: ............... Hónap: ..............................

ALAPANYAG ADATOK

Kód Termék megnevezés
Mennyiség Alapár Zsírtartalom

Fehérje- 

tartalom
Átlagár

(tonna) (Ft/kg) (g/100 g) (g/100 g) (Ft/kg)

10
Termelőtől közvetlenül felvásárolt extra 
minőségű tej

20
Termelőtől közvetlenül felvásárolt 
osztályon kívüli minőségű tej

30 Egyéb helyről felvásárolt nyerstej

40 Társvállalattól átvett alapanyag

50 Import alapanyag (külpiacról vásárolt)

60 Társvállalatnak értékesített alapanyag

70 Export (külpiacra kiszállított teljes tej)

80
Feldolgozásra rendelkezésre álló 
folyadék

90
Ömlesztési alapanyag vásárlás 
(külpiacról) (tejegyenértékben)

100
Tejpor (külpiacról vásárolt) 
(tejegyenértékben)
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2. lap

Feldolgozó, kereskedő 

TT azonosítója:
Neve: Év: Hónap:

Kereskedő esetén

Adószám:

Élelmiszerlánc-felügyeleti 
információs rendszer (FELIR) 
azonosító:

Telephely engedély száma:

Telephely címe:

Az engedélyt kiállító 
közigazgatási szerv:

KÉSZTERMÉK ADATOK (me: tonna)

Kód Termék megnevezés Termelés Import
Belföldi 

értékesítés

Export 

értékesítés
Zárókészlet

10 Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig

20 – ebből 1–3% zsírtartalmú tej

30 Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal

40
Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum 
por, savópor összesen

50 Sovány tejpor

60 Vaj, kenhető vajkészítmény összesen

70 – ebből vaj

80 Sajt és túró összesen

90 – ebből túró

100 – ebből trappista

110 – ebből ömlesztett sajt

120 Savanyított tejtermék

130 – ebből tejföl

140 – ebből növényi zsírral készült termék

150 Ízesített tejitalok

Alapanyag adatok – Kitöltési útmutató (1. lap)

Felvásárolt tej összes mennyiség
(10 Kód) TEJ – Termelőtől közvetlenül felvásárolt extra minőségű tej
Mennyiség – A  tejtermelőtől közvetlenül felvásárolt extra minőségű tej összes mennyisége. Feldolgozóval 
rendelkező tejtermelőnél a saját feldolgozóüzemnek átadott saját tejet is itt kell jelenteni.
Felvásárolt tej alapár – A szerződésben szereplő ár, amely sem a prémiumokat/bónuszokat, sem a levonásokat nem 
tartalmazza.
Zsírtartalom – Az összes felvásárolt tej tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.
Fehérjetartalom – Az összes felvásárolt tej tejfehérjetartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.
Felvásárolt tej átlagár – Számított érték, mely a  felvásárolt tej összértékének és a  felvásárolt összes tej 
mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.
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(20 Kód) Termelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon kívüli minőségű tej
Mennyiség – A tejtermelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon kívüli minőségű tej összes mennyisége. Feldolgozóval 
rendelkező tejtermelőnél a saját feldolgozóüzemnek átadott saját tejet is itt kell jelenteni.
Felvásárolt tej alapár – A szerződésben szereplő ár, amely sem a prémiumokat/bónuszokat, sem a levonásokat nem 
tartalmazza.
Zsírtartalom – Az összes felvásárolt tej tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.
Fehérjetartalom – Az összes felvásárolt tej tejfehérjetartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.
Felvásárolt tej átlagár – Számított érték, mely a  felvásárolt tej összértékének és a  felvásárolt összes tej 
mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(30 Kód) Egyéb helyről felvásárolt tej
Mennyiség – A tejgyűjtőtől közvetlenül, vagy a tejtermelőtől, tejgyűjtőtől közvetítő kereskedőn keresztül felvásárolt tej.
Zsírtartalom – Az összes felvásárolt tej tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.
Fehérjetartalom – Az összes felvásárolt tej tejfehérjetartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.
Felvásárolt tej átlagár – Számított érték, mely a  felvásárolt tej összértékének és a  felvásárolt összes tej 
mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(40 Kód) Társvállalattól átvett alapanyag
Más tejfeldolgozó/felvásárló szervezetektől megvásárolt alapanyag, beleértve a  nyers- vagy pasztőrözött teljes tej 
és fölözött tej mennyiségét is, amelynek eladója nem termelő. A korábbiaktól eltérően nem kell figyelembe venni, 
hogy adott tejfeldolgozó/felvásárló rendelkezik-e terméktanácsi tagsággal vagy sem.

(50 Kód) Import
Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett tejalapanyag mennyisége, 
beleértve a  nyers- vagy pasztőrözött teljes tej és fölözött tej mennyiségét, akár saját import, akár bizományoson 
keresztül került behozatalra.

(60 Kód) Társvállalatnak értékesített alapanyag
Más tejfeldolgozó/felvásárló szervezetek részére eladott nyers- vagy pasztőrözött teljes tej és fölözött tej 
mennyisége. A korábbiaktól eltérően nem kell figyelembe venni, hogy adott tejfeldolgozó/felvásárló rendelkezik-e 
terméktanácsi tagsággal vagy sem.

(70 Kód) Export (külpiacra kiszállított teljes tej)
Mennyiség – Az  alanyi jogon exportált vagy bizományosi konstrukcióban külföldre (Magyarország közigazgatási 
határán túlra) eladott nyers vagy pasztőrözött alapanyagtej, teljes tej (fölözés és zsírbeállítás nélkül) mennyisége.
Zsírtartalom – Az  összes vagy bizományosi konstrukcióban külföldre (Magyarország közigazgatási határán 
túlra) eladott nyers vagy pasztőrözött alapanyagtej, teljes tej (fölözés és zsírbeállítás nélkül) tejzsírtartalmát kell 
százalékosan (g/100 g) megadni.
Fehérjetartalom – Az  összes vagy bizományosi konstrukcióban külföldre (Magyarország közigazgatási határán 
túlra) eladott nyers vagy pasztőrözött alapanyagtej, teljes tej (fölözés és zsírbeállítás nélkül) tejfehérjetartalmát kell 
százalékosan (g/100 g) megadni.
Átlagár – Számított érték, mely az exportált tej összértékének és az exportált összes tej mennyiségének hányadosa. 
Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(80 Kód) Feldolgozásra rendelkezésre álló folyadék
A feldolgozó szervezet által a gyártott termékek előállítására felhasznált alapanyagtej mennyisége.

(90 Kód) Ömlesztési alapanyag vásárlás (importált egyéb tejipari alapanyag)
Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett ömlesztési alapanyag 
(tejsűrítmény, tejszín, sajt, vaj, tejpor, egyéb) mennyisége tejegyenértékre átszámítva, akár saját import, akár 
bizományoson keresztül került behozatalra.

(100 Kód) Tejpor (importált)
Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett sovány (maximum 1,5% 
zsírtartalom), vagy zsíros (1,5–27,0% zsírtartalom) tejpor mennyisége tejegyenértékre átszámítva, akár saját import, 
akár bizományoson keresztül került behozatalra.

Az adatszolgáltatónak csak a megjelölt cellákba kell adatot írni.
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Feldolgozói, kereskedői késztermék adatok – Kitöltési útmutató (2. lap)

(sorok) Termék megnevezés

(10 Kód) Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig
Ebbe a  kategóriába tartozik minden fogyasztói tej a  meghatározott zsírtartalmon belül, függetlenül a  hőkezelés 
(pasztőrözött, féltartós, ESL, UHT) és a  csomagolás (zacskó, kancsó, doboz, üveg stb.) módjától. Itt kell jelenteni 
a legalább 50% (m/m) tejhányadú italokat, amelyek permeátum, savó, író hozzáadásával készültek.

(20 Kód) Ebből 1–3% zsírtartalmú tej
A fogyasztói tej kategóriából a  legnagyobb volument reprezentáló zsírtartalmú tejek függetlenül a  hőkezelés és 
a csomagolás módjától, valamint azok, amelyek legalább 50% (m/m) tejhányadú italok.

(30 Kód) Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal
Ebbe a kategóriába tartoznak a tejszínek és tejszínkészítmények, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(40 Kód) Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por, savópor összesen
Ebbe a  kategóriába a  sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) és a  zsíros tejpor (1,5–27,0% zsírtartalomig) 
összes mennyisége tartozik, a  kiszerelési nagyságtól és a  csomagolás módjától függetlenül. Ebbe a  kategóriába 
tartozik minden savópor, beleértve a  demineralizált savóport is, a  különböző fehérjetartalmú tejfehérje 
koncentrátum porok, függetlenül az összetételtől, a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(50 kód) Sovány tejpor
Ebbe a  kategóriába a  sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) összes mennyisége tartozik, függetlenül 
a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(60 Kód) Vaj, kenhető vajkészítmény összesen
Ebbe a kategóriába tartoznak a vajak 85% (m/m) zsírtartalomig, valamint a különböző zsírtartalmú natúr és ízesített 
kenhető tejkészítmények (vajkrémek), függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(70 Kód) Ebből vaj
Ebbe a  kategóriába tartozik a  legalább 82% (m/m) zsírtartalmú vaj, függetlenül a  csomagolás módjától és 
a kiszerelés nagyságától.

(80 Kód) Sajt és túró összesen
Ebbe a kategóriába tartozik a hagyományos túró, krémtúró, túródesszert, a friss és érlelt sajtok (kemény, félkemény 
lágy, penésszel és sólében érlelt), valamint az ömlesztett sajt is. A besorolás független a mérettől (egész, darabolt, 
szeletelt, blokk, körcikk, tömlős) és a  csomagolástól is (érlelő- és vákuumfóliák, fémdoboz, üveg, alufólia, tömlő, 
tégely stb.).

(90 Kód) Ebből túró
A sajt és túró kategóriából a  tehéntejből készült hagyományos, rögös állományú étkezési tehéntúró, függetlenül 
a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(100 Kód) Ebből trappista
A sajt és túró kategóriából a  trappista sajt mennyiségét kell kiemelni függetlenül a  csomagolás módjától és 
a kiszerelés nagyságától.

(110 kód) Ebből ömlesztett sajt
A sajt és túró kategóriából az ömlesztett sajt, függetlenül a zsírtartalomtól és a csomagolás módjától.

(120 Kód) Savanyított tejtermékek összesen
Ebbe a kategóriába tartozik a joghurt, gyümölcsjoghurt, kefir, tejföl és az egyéb savanyított készítmények (aludttej, 
az  író, a  növényi zsíros föl termékek), függetlenül a  kiszerelés nagyságától és a  csomagolás módjától, cukrozva, 
sűrítve, édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve.

(130 kód) Ebből tejföl
A savanyított tejtermék kategóriából a  legnagyobb volument reprezentáló tejföl, függetlenül a  zsírtartalomtól és 
a csomagolás módjától.
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(140 Kód) Ebből növényi zsírral készült termék
Ebbe a  kategóriába tartozik a  tejterméknek nem tekinthető termék, melynél a  tejzsírt növényi zsírral 
helyettesítették.

(150 Kód) Ízesített tejitalok
Ebbe a  kategóriába tartoznak a  különféle ízesítésű (csokoládés, kakaós, vaníliás, gyümölcsös stb.) tejalapú italok, 
amelyek legalább 50% (m/m) tejhányaddal rendelkeznek, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(oszlopok)

Termelés
Ez a tárgyhónapban termelt összes késztermék, mely értékesítésre, raktározásra kerül. A bérmunka-konstrukcióban 
termelt termékeket és annak forgalmát minden esetben a  megbízó (a bérmunkát végeztető) köteles elszámolni, 
e  tekintetben a  kiskereskedő a  sajátmárkás termékeiről ezen adatlap kitöltésével köteles elszámolni (azaz 
a  bérmunka-konstrukcióban termelt hazai előállítású sajátmárkás termékeket az  I.  melléklet 2. lapján kell 
feltüntetni).

Import
Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett feldolgozott tej és tejtermék 
mennyisége, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra. Az import között kell szerepeltetni 
az országhatárt még át nem lépett, de már a vállalkozás tulajdonában lévő import terméket is.

Belföldi értékesítés
A belföldi piacon értékesített saját termelésű termék mennyisége. Vállalatközi áruforgalomban vásárolt 
termékeket nem tartalmazhat. Szerepel benne a  tejfeldolgozók saját üzletében forgalmazott, továbbá kis- és 
nagykereskedőknek eladott, valamint a  társfeldolgozóknak értékesített késztermék. Továbbá az  élelmiszeripari és 
vendéglátóipari továbbfeldolgozásra eladott mennyiségeket is itt kell jelenteni.

Export értékesítés
A külkereskedelmi áruforgalomban (Magyarország közigazgatási határán túlra) értékesített saját termelésű 
termékek mennyisége. Ide tartozik az alanyi jogon vagy bizományosi konstrukcióban bonyolított export is.

Zárókészlet
A tárgyhónap utolsó napján rendelkezésre álló saját termelésű termék mennyisége.”
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5. melléklet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelethez
„2. melléklet a 8/2017. (III. 2.) FM rendelethez

Piaci jelentés – kereskedők

Kereskedő TT azonosítója: Neve: Év: Hónap:

Nem Tej Terméktanács tag kereskedő esetén

Adószám:

Élelmiszerlánc-felügyeleti 
információs rendszer 
(FELIR) azonosító:

Telephely engedély száma:

Telephely címe:

Az engedélyt kiállító 
közigazgatási szerv:

 KÉSZTERMÉK ADATOK (me: tonna)

Kód Termék megnevezés Import
Belföldi 

értékesítés

Export 

értékesítés
Zárókészlet

Kód Termék megnevezés

10 Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig

20 – ebből 1–3% zsírtartalmú tej

30 Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal

40
Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum 
por, savópor összesen

50 Sovány tejpor

60 Vaj, kenhető vajkészítmény összesen

70 – ebből vaj

80 Sajt és túró összesen

90 – ebből túró

100 – ebből trappista

110 – ebből ömlesztett sajt

120 Savanyított tejtermék

130 – ebből tejföl

140 – ebből növényi zsírral készült termék

150 Ízesített tejitalok

Kitöltési útmutató

(sorok) Termék megnevezés

(10 Kód) Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig
Ebbe a  kategóriába tartozik minden fogyasztói tej a  meghatározott zsírtartalmon belül, függetlenül a  hőkezelés 
(pasztőrözött, féltartós, ESL, UHT) és a  csomagolás (zacskó, kancsó, doboz, üveg stb.) módjától. Itt kell jelenteni 
a legalább 50% (m/m) tejhányadú italokat, amelyek permeátum, savó, író hozzáadásával készültek.

(20 Kód) Ebből 1–3% zsírtartalmú tej
A fogyasztói tej kategóriából a  legnagyobb volument reprezentáló zsírtartalmú tejek, függetlenül a  hőkezelés és 
a csomagolás módjától, valamint azok, amelyek legalább 50% (m/m) tejhányadú italok.
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(30 Kód) Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal
Ebbe a kategóriába tartoznak a tejszínek és tejszínkészítmények, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(40 Kód) Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por, savópor összesen
Ebbe a  kategóriába a  sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) és a  zsíros tejpor (1,5–27,0% zsírtartalomig) 
összes mennyisége tartozik, a  kiszerelési nagyságtól és a  csomagolás módjától függetlenül. Ebbe a  kategóriába 
tartozik minden savópor, beleértve a  demineralizált savóport is, a  különböző fehérjetartalmú tejfehérje 
koncentrátum porok, függetlenül az összetételtől, a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(50 kód) Sovány tejpor
Ebbe a  kategóriába a  sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) összes mennyisége tartozik, függetlenül 
a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(60 Kód) Vaj, kenhető vajkészítmény összesen
Ebbe a kategóriába tartoznak a vajak 85% (m/m) zsírtartalomig, valamint a különböző zsírtartalmú natúr és ízesített 
kenhető tejkészítmények (vajkrémek), függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(70 Kód) Ebből vaj
Ebbe a  kategóriába tartozik a  legalább 82% (m/m) zsírtartalmú vaj, függetlenül a  csomagolás módjától és 
a kiszerelés nagyságától.

(80 Kód) Sajt és túró összesen
Ebbe a kategóriába tartozik a hagyományos túró, krémtúró, túródesszert, a friss és érlelt sajtok (kemény, félkemény 
lágy, penésszel és sólében érlelt), valamint az ömlesztett sajt is. A besorolás független a mérettől (egész, darabolt, 
szeletelt, blokk, körcikk, tömlős) és a  csomagolástól is (érlelő- és vákuumfóliák, fémdoboz, üveg, alufólia, tömlő, 
tégely stb.).

(90 Kód) Ebből túró
A sajt és túró kategóriából a  tehéntejből készült hagyományos, rögös állományú étkezési tehéntúró, függetlenül 
a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(100 Kód) Ebből trappista
A sajt és túró kategóriából a  trappista sajt mennyiségét kell kiemelni, függetlenül a  csomagolás módjától és 
a kiszerelés nagyságától.

(110 kód) Ebből ömlesztett sajt
A sajt és túró kategóriából az ömlesztett sajt, függetlenül a zsírtartalomtól és a csomagolás módjától.

(120 Kód) Savanyított tejtermékek összesen
Ebbe a kategóriába tartozik a joghurt, gyümölcsjoghurt, kefir, tejföl és az egyéb savanyított készítmények (aludttej, 
az  író, a  növényi zsíros föl termékek), függetlenül a  kiszerelés nagyságától és a  csomagolás módjától, cukrozva, 
sűrítve, édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve.

(130 kód) Ebből tejföl
A savanyított tejtermék kategóriából a  legnagyobb volument reprezentáló tejföl, függetlenül a  zsírtartalomtól és 
a csomagolás módjától.

(140 Kód) Ebből növényi zsírral készült termék
Ebbe a  kategóriába tartozik a  tejterméknek nem tekinthető termék, melynél a  tejzsírt növényi zsírral 
helyettesítették.

(150 Kód) Ízesített tejitalok
Ebbe a  kategóriába tartoznak a  különféle ízesítésű (csokoládés, kakaós, vaníliás, gyümölcsös stb.) tejalapú italok, 
amelyek legalább 50% (m/m) tejhányaddal rendelkeznek, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.
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(oszlopok)

Import
Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett feldolgozott tej és tejtermék 
mennyisége, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra. Az import között kell szerepeltetni 
az országhatárt még át nem lépett, de már a vállalkozás tulajdonában lévő import terméket is.

Belföldi értékesítés
A belföldi piacon értékesített, belföldről vagy importból származó termék mennyisége (saját előállítású is). 
Közös beszerzés esetén a  beszerzési szövetség által a  beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő 
vállalkozásoknak átadott termék mennyisége.

Export értékesítés
A külkereskedelmi áruforgalomban (Magyarország közigazgatási határán túlra) értékesített, belföldről vagy 
importból származó termékek mennyisége (saját előállítású is). Ide tartozik az  alanyi jogon vagy bizományosi 
konstrukcióban bonyolított export is.

Zárókészlet
A tárgyhónap utolsó napján rendelkezésre álló termék mennyisége.”

A nemzetgazdasági miniszter 37/2017. (XI. 6.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 182.  § (9)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az  áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 
14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről szóló 2013. évi XLII. törvény 36.  § (5)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 
13. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (1a)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)  
Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (1) bekezdés 1., 5., 6. és 16. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119.  § (1)  bekezdés 24.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
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1. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves 
jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá 
az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

1. §  A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az  éves jelentéstételi 
kötelezettségnek, a  díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az  eljárás részletes 
szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.)
a) 1. § (1) bekezdésében az „a Kiemelt Adó- és Vámigazgatósághoz 3 példányban adótanácsadó, adószakértő, 

okleveles adószakértő vagy ügyvéd ellenjegyzésével” szövegrész helyébe az „a Központi Irányításhoz” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Art. 132/A–132/B. §-ai” szövegrész helyébe az „az Art. 132/B. és 

132/C. §-a” szöveg,
c) 2. § (1) bekezdésében a „Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság” szövegrész helyébe a „Központi Irányítás” szöveg,
d) 2.  § (2)  bekezdésében a  „Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság” szövegrészek helyébe a  „Központi Irányítás” 

szöveg, az „Amennyiben az az állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „Amennyiben az állami adóhatóság” 
szöveg,

e) 8. § (1) bekezdésében az „Art. 132/B. §-ának” szövegrész helyébe az „Art. 132/C. §” szöveg
lép.

2. §  Hatályát veszti az R1.
a) 1. § (2) bekezdése,
b) 1. § (3) bekezdés b) pontja,
c) 10. §-a,
d) Melléklet 10. pont d) és f ) alpontja,
e) Melléklet 16. pontjában az „(ellenjegyzését)” szövegrész.

2. Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény 
végrehajtásáról szóló 39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet módosítása

3. §  Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 
39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdésében a „60 000 EUR” szövegrész helyébe a „100 000 EUR” szöveg lép.

3. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

4. §  A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 78/C. §-ában a „2017. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2018. december 
31-éig” szöveg lép.

4. A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet módosítása

5. §  A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 1.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

5. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 
módosítása

6. §  Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 
8. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
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„(17) Árunak a  megsemmisítés helyszínére a  vámhatóság tulajdonát képező gépjárművel történő szállításával 
kapcsolatban felmerült tényleges költségelemeket és a  költség számításának módját a  NAV vezetője 
tájékoztatásban teszi közzé.”

7. § (1) Az R3. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vámhatóság által raktározott áruk esetében a  raktározásért fizetendő díj megkezdett 10 kg-onként és 
naponként 200 forint. Raktárdíjat csak akkor kell felszámítani, ha annak számított értéke meghaladja a 2000 forintot.”

 (2) Az R3. 9. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 9. § (2) bekezdése a következő h) ponttal 
egészül ki:
(Mentesek a  raktárdíj fizetési kötelezettsége alól a  kizárólag a  vámhatóság által üzemeltetett raktárban raktározott 
alábbi áruk:)
„g) az  eljáró vámszerv rendelkezése alapján értékesített vagy megsemmisített áruk az  értékesítés vagy 
a megsemmisítés elrendelésének a napjától,
h) a  diplomáciai és konzuli képviseletek, a  nemzetközi szervezetek, továbbá ezek személyzetének tagjai és 
családtagjai használatára érkező, illetve az  általuk külföldi rendeltetéssel feladott áruk a  beraktározás napjától 
számított ötödik napig.”

8. §  Az R3. 3. melléklet „Kitöltési útmutató a Módosító lap alkalmazásához” alcím 2. pontjában az „azon vámhivatalhoz, 
amelyhez a  módosítással érintett árunyilatkozatot benyújtották” szövegrész helybe az  „a kérelem elbírálására 
illetékes vámszervhez” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti az R3.
a) 1/A. §

aa) (2) bekezdésében a „fax útján,” szövegrész,
ab) (4) bekezdésében a „fax, illetve” szövegrész,
ac) (5) bekezdésében a „faxon,” szövegrész,

b) 22. §-a.

6. A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló  
12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet módosítása

10. §  A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: R4.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vissza kell vonni a vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyt, ha)
„a) a  kérelmező az  engedély kiadásától számítva két éven belül az  engedélyben megadott jogcímen nem 
kezdeményez vámmentes vámkezelést,”

11. §  Hatályát veszti az R4. 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „és 45. cikkében” szövegrész.

7. A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet 
módosítása

12. § (1) A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
R5.) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

 (2) Az R5. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. Záró rendelkezés

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 37/2017. (XI. 6.) NGM rendelethez

 1. Az R2. 1. melléklet C) rész 5. pont 5.17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál)
„5.17. a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága azon főosztályainak vezetői, foglalkoztatottjai, 
továbbá azon kijelölt megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságokon eljáró ügyfélszolgálati foglalkoztatottak, akik 
munkaköri leírásuk alapján a  Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság különös hatáskörébe tartozó egyes adózók ügyeit 
intézik,”

 2. Hatályát veszti az R2. 1. melléklet C) rész 5. pont 5.12. alpontja.

2. melléklet a 37/2017. (XI. 6.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez

A vámjogi szakértői hatósági vizsga követelményei

 1.  Vizsgatárgykör: vámpolitika, nemzetközi szerződések és vámszakmai vetületeik
1.1.  Gazdaságpolitika, külgazdasági kapcsolatok, kereskedelempolitika, vámpolitika
1.2.  Multilaterális kereskedelmi rendszer, két- és többoldalú kereskedelmi megállapodások és vámjogi vetületük
1.3  Kereskedelem- és vámpolitika az Európai Unióban
1.4  A vámok funkciói
1.5.  A vámunió fogalma, működésének bemutatása
1.6.  Kereskedelmi szerződések rendszere és vámjogi vetületeik
1.7.  Származás

1.7.1.  Preferenciális – nem preferenciális származás megkülönböztetése, minősítési feltételek
1.7.2.  Származás igazolása

1.8.  Kereskedelmi Vámtarifa felépítése, funkciója
1.8.1.  Az áruk tarifális besorolása
1.8.2.  Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata
1.8.3.  HR Nómenklatúra és a Kombinált Nómenklatúra kapcsolata
1.8.4.  Kombinált Nómenklatúra szerkezeti felépítése
1.8.5.  Kombinált Nómenklatúra funkciója és jellemzője
1.8.6.  Vámtarifa Magyarázat és Áruosztályozási rendelkezések feladata és szerepe az  áruosztályozása 

keretében
1.8.7.  Kombinált Nómenklatúra alkalmazásának általános szabályai

1.9.  Tarifális vámkedvezmények
1.9.1.  Tarifális vámkedvezmények köre
1.9.2.  Tarifális vámkedvezmények igénybevételének szabályai és lehetőségei

1.10.  Kötelező felvilágosítások vámjogi alkalmazása

 2.  Vizsgatárgykör: vámok és egyéb terhek
2.1.  Vámfizetés

2.1.1.  Vámérték, vámtétel, vám
2.1.2.  Vámmentesség
2.1.3.  Behozatali vámtartozás keletkezése
2.1.4.  Kiviteli vámtartozás keletkezése
2.1.5.  Vámösszegek könyvelésbe vétele, közlése
2.1.6.  Biztosíték a lehetséges vagy meglévő vámtartozásra
2.1.7.  Vámösszegek megfizetése (normál vagy halasztott vámfizetés)
2.1.8.  Vámösszegek visszafizetése és elengedése
2.1.9.  A vámtartozás megszűnése
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2.2.  A vámokkal egy eljárásban megállapított egyéb terhek
2.2.1.  Vámmal együtt fizetendő egyéb adók és díjak
2.2.2.  Adójogi és vámjogi szabad forgalomba bocsátás kapcsolata

2.3.  Elévülési szabályok a vámjogban

 3.  Vizsgatárgykör: vámeljárási szabályok
3.1.  Vámjogi képviselet, nyilatkozattevő, vámadós

3.1.1.  Szervezeti képviselettől való elhatárolás
3.1.2.  Megbízási szerződés alaki és tartalmi elemei
3.1.3.  Vámjogi képviselő kötelezettségei és jogai a vámeljárásban
3.1.4.  Nyilatkozattevő – vámadós

3.2.  Engedélyezett gazdálkodó
3.3.  Vámellenőrzés az alapeljárásban és az áruátengedést követően az UVK rendszerében

3.3.1.  Ügyféli információs kötelezettségek, árunyilatkozatok
3.3.2.  Kockázatelemzés, ellenőrzésre kiválasztás, ellenőrzési szempontok
3.3.3.  A vámellenőrzés végrehajtásának folyamata, ügyféli és vámhatósági jogok és kötelezettségek
3.3.4.  A jegyzőkönyv alaki és tartalmi elemei

3.4.  Vámjogi jogkövetkezmények és szankciók
3.5.  Hatósági eljárás, meghallgatáshoz való jog és jogorvoslati lehetőségek
3.6.  Az Unió területére beszállított áruk (belépés, vám elé állítás, átmeneti megőrzés, áruvizsgálat)
3.7.  Az áruk vámeljárás alá vonása

3.7.1.  A normál és egyszerűsített vám-árunyilatkozatok szabályai
3.7.2.  Központi vámkezelés
3.7.3.  Önértékelés

3.8.  Szabad forgalomba bocsátás szabályai és jogkövetkezményei
3.9.  Különleges eljárások

3.9.1.  Árutovábbítás
3.9.2.  Tárolás (vámszabadterület, vámraktározás)
3.9.3.  Különleges felhasználás
3.9.4.  Feldolgozás

3.10.  Az Unió területéről kivitt áruk
3.11.  Árukról történő rendelkezés (megsemmisítés, felajánlás)

 4.  Vizsgatárgykör: váminformatikai rendszerek
4.1.  Hatósági rendszerek elméleti bemutatása, feladatkörök és működési mechanizmus általános ismertetése

4.1.1.  GTR+, EORI, VPID
4.1.2.  CDPS
4.1.3.  NCTS és ARUREG
4.1.4.  Biztosítékkezelési rendszer (EBIR, GMS)

4.2.  Ügyféli oldalról nyitott váminformatikai rendszerek bemutatása, feladatkörök és működési mechanizmus 
általános ismertetése
4.2.1.  TARIC
4.2.2.  ICS
4.2.3.  ECS
4.2.4.  AIS
4.2.5.  AES

4.3.  Informatikai fejlesztések az  Uniós Vámkódex munkaprogramjának létrehozásáról szóló 2014/255/EU számú 
bizottsági határozat alapján

4.4.  EKAER feladatkörök és működési mechanizmus általános ismertetése

 5.  Vizsgatárgykör: vámjog és adójog viszonya
5.1.  Termékimportot terhelő áfa fizetési kötelezettség fogalma és szabályai

5.1.1.  A termékimport fogalma, a termékimport teljesítési helye és ideje
5.1.2.  A termékimportot terhelő áfa alapjának megállapítása, a fuvarköltség és az áfaadóalap kapcsolata
5.1.3.  Háromszögügyletek adó- és vámjogi vetületei
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5.1.4.  Áfa alóli mentesség termék importja esetében
5.1.5.  Adólevonási jog termék importja esetében
5.1.6.  Áfafizetésre kötelezett termék importja esetében
5.1.7.  Számlázási szabályok vámjogi vetülete
5.1.8.  A termékimportot terhelő áfa megfizetése, visszaigénylés
5.1.9.  Az önadózói engedély és a vámjogi önértékelés összefüggései

5.2.  Jövedéki adózás és a vámjog kapcsolata
5.2.1.  A vámjog és a jövedéki jog viszonya (tárgyi hatály)
5.2.2.  Jövedéki termékek külkereskedelme (szállítás, import-export, raktározás)
5.2.3.  Jövedéki és vámbiztosíték elhatárolása

5.3.  Környezetvédelmi termékdíjfizetés termékdíjköteles termék importja esetén
5.4.  Az adóeljárásjog és a vámeljárásjog viszonya

5.4.1.  Az adózás rendjéről szóló törvény és a vámjogszabályok viszonya
5.4.2.  A felügyeleti intézkedés adóeljárási szabályai
5.4.3.  Adójogi méltányossági szabályok és fizetési könnyítések vámjogi alkalmazása
5.4.4.  Az  adóbírság és mulasztási bírság, valamint a  vámigazgatási bírság szabályozásának 

összehasonlítása
5.5.  Transzferár alkalmazásának kapcsolata a társasági adózás és a vámjog területén

 6.  Vizsgatárgykör: vámjog és logisztika
6.1.  Az egyes logisztikai feladatokhoz igazodó optimális vám- és adójogi megoldási lehetőségek alkalmazása
6.2.  Vámtudatos beszerzésbonyolítás, azaz a  szabadkereskedelmi megállapodások szerepe a  gazdálkodók 

beszerzési stratégiájában
6.3.  Az INCOTERMS fuvarparitások és a vámérték kapcsolata
6.4.  A  vámeljárások érvényre juttatása az  ellátásilánc-menedzsmentben. Legális lehetőségek a  vámok és egyéb 

adók csökkentésére
6.5.  A központosított vámkezelés gyakorlati jelentősége a vámlogisztikai költségek optimalizálásában
6.6.  Az ellátási lánc biztonsága, nemzetközi kitekintéssel (AEO, ISO, TAPA, meghatalmazott ügynök, ismert szállító)
6.7.  Áruszállítás nemzetközi rendszerei (Tranzitegyezmény, TIR Egyezmény)
6.8.  A fuvarozó vámeljárással kapcsolatos kötelezettségei

 7.  Vizsgatárgykör: tiltó és korlátozó rendelkezések, valamint a  szellemi tulajdonjogvédelmi intézkedések 
a vámeljárások során
7.1.  A tiltó és korlátozó rendelkezések fogalma, szerepe, jellemzői

7.1.1.  Haditechnikai termékek
7.1.2.  Kettős felhasználású termékek
7.1.3.  Polgári felhasználású lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok
7.1.4.  Kábítószer-prekurzorok, kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok
7.1.5.  Veszélyes anyagok és készítmények, termésnövelő anyagok és növényvédő szerek, műtrágyák
7.1.6.  Állat- és növényegészségügyi ellenőrzésköteles termékek, veszélyeztetett állat- és növényfajok

7.2.  Termékbiztonság és -megfelelőség jelentősége
7.2.1.  Termékbiztonsághoz és megfelelőséghez kapcsolódó intézkedések módszertana (irányelv speciális 

rész)
7.2.2.  Eljárások a piacfelügyeleti hatóságok válaszainak tükrében

7.3.  Szellemi tulajdonjogok védelme, jelentősége
7.3.1.  Szellemi tulajdonjogok formái
7.3.2.  Szellemi tulajdonjogot sértő árukkal szembeni vámhatósági intézkedések a vámeljárás során

7.4.  A kulturális javak forgalmára vonatkozó rendelkezések
7.5.  Biztonsági papírok forgalmának ellenőrzése pontokkal”
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3. melléklet a 37/2017. (XI. 6.) NGM rendelethez
„4. melléklet a 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez

Tanúsítvány a vámjogi szakértői hatósági vizsgáról

Tanúsítvány azonosítószáma:  ............................................................................................................................................................................
A vizsgázó neve:  ......................................................................................................................................................................................................
születési neve:  ..........................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje: ..............................................................................................................................................................................................
anyja neve: .................................................................................................................................................................................................................

 Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgázó a vámjogi szakértői hatósági vizsga
 írásbeli részét ......................................................................... minősítéssel,
 szóbeli részét ......................................................................... minősítéssel

  sikeresen letette.

Budapest, 20.........................................................................

P. H.

  ................................................................. 
  aláírás

Certification of customs expert official exam

Identification number: ...........................................................................................................................................................................................
Name of the person taking the exam: .............................................................................................................................................................
Birth name: ................................................................................................................................................................................................................
Place and date of birth: .........................................................................................................................................................................................
Mother’s name: .........................................................................................................................................................................................................

 We hereby certify that .............................................................................. (name of the person taking the exam) 
has successfully passed the customs expert official exam.

 Mark of the written part: .................................................................
 Mark of the oral part: ........................................................................

Date:

  ........................................................................ 
  Stamp and signature”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 177. szám 29383

IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 111/2017. (XI. 6.) ME határozata
az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezmény Részes 
Feleinek 7. Ülésén való magyar részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján
 1.  egyetértek azzal, hogy az  Egyesült Nemzetek Szervezete Korrupció elleni Egyezmény Részes Feleinek 7. Ülésén 

Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;
 2.  felhatalmazom a  bűncselekmények megelőzéséért felelős minisztert, hogy a  küldöttség tagjait a  külpolitikáért 

felelős miniszterrel egyetértésben jelölje ki;
 3.  felhívom a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  küldöttség részére az  esedékes ülésen való részvételhez 

szükséges meghatalmazási okiratot az adott ülés előtt adja ki.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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	A belügyminiszter 28/2017. (XI. 6.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

	A belügyminiszter 29/2017. (XI. 6.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai fels

	A földművelésügyi miniszter 55/2017. (XI. 6.) FM rendelete
	az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 37/2017. (XI. 6.) NGM rendelete
	a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A miniszterelnök 111/2017. (XI. 6.) ME határozata
	az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezmény Részes Feleinek 7. Ülésén való magyar részvételről
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